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Древна Александријска библиотека. 

Александријска библиотека је била највећа библиотека античког света. Налазила се у Александрији, 

на обали Средоземног мора, у данашњем Египту. 

Основана је почетком III века пре нове ере од стране краљева из династије Птолемеја. Духовни 

покретач и први организатор био је Грк Деметрије из Фалерона. Током њеног постојања управници 

библиотеке били су веома учени људи и књижевници, као приређивач класичних епова: Зенодотиз Ефеса, 

песник и граматичар Ликофрон из Халкиса и критичар и филолог Аристарх са Самотраке. 

 

Настанак библиотеке 

Изградњу града на ушћу Нила у Средоземно море, са острвом Фарос, предложио је први грчки 

песник Хомер, што је тек Александар Велики прихватио и наредио његову градњу 331. п. н. е. Градња је 

почела у селу Ракотис, укључујући и острво Фарос, до кога су саграђене две луке. На југу града налазило се 

језеро Мареотис, одакле се град снабдевао свежом водом. 

Александар Велики наредио је градњу велике библиотеке, а град је именовао по себи Александрија и 

прогласио га главним градом Египта, али га лично никада није видео. Убрзо је Александрија постала највећи 

град западног света, иначе град папируса и центар трговине књигама. Доласком Александра у Малу 

Азију, Палестину, Египат, Месопотамију и све до данашњих Авганистана и Пакистана дошли су и грчки језик, 

дотадашња знања и грчка култура. Ти народи почели су се међусобно мешати и интелектуално обогаћивати и 

изградили заједну хеленистичку културу. Град Александрија се ширио и постајао све привлачнији за 

научнике Грчке и других делова света. У оквиру изградње града саграђени су Велика библиотека и Музеј, који 

су временом постали центар научних изучавања. У току једне године (323-322. п. н. е.) умрли су Александар 

Велики и његов учитељ Аристотел, а Александрови генерали, грчко-македонског порекла, поделили су власт 

у Египту, од када је на престо дошла династија Птолемеја и владала Египтом готово 300 година. 

Градњу Библиотеке и Музеја почео је Птолемеј I Сотер (367-283. п. н. е.), око 290-283. п. н. е., а 

наставио Птолемеј II Филаделф - Сотер (309-246. п. н. е.), у аристократском делу града Брукејон, краљевској 

четврти, у стилу Аристотеловог Лицеја, непосредно једно поред другог. Библиотека је имала и свој други део, 

звани Сестринска библиотека, саграђен касније у делу града званом Серапион, уз обалу Средоземног мора. У 

свом саставу Библиотека је имала: шеталишта, баште, просторије за заједничке ручкове, читаонице, холове за 
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предавања (амфитеатре) и собе за састанке. Овакав распоред простора сличан је и данашњим универзитетима. 

Библиотека је такође имала и набавно одељење, лоцирано у луци, као и каталошко одељење. У холовима су 

биле полице за држање ролни папируса, које су се тада звале “Библиотхекаи”. Изнад ролни стајао је натпис са 

значењем: “Место за лечење душе”. Иницијално, Велику библиотеку је организовао Деметрије 

Фалер, Теофастов ученик. Библиотеке старога века разликовале су се од данашњих. Како тада није било 

повезаних књига, већ су постојале папирус ролне, полице су биле прилагођене ролнама. Папирус је иначе 

прављен од трске, која је расла на обалама Нила. 

Библиотека је чувала радове највећих мислилаца античког времена. На општу цивилизацијску жалост, 

готово сва та дела уништена су заувек у великим пожарима. 

Захи Хавас, председник Египатског комитета за антиквитете тврди да је 13 холова у Библиотеци могло 

да прими истовремено 5000 студената, а просторије тих холова тако су били међусобно распоређени да је 

предавач стајао на једном, централном, узвишеном месту, на подијуму. Место где су се чувале књиге 

састојало се од: колекције половних књига (Фестус) са инструкторима и преводиоцима и јавне колекције 

књига, намењене за јавно коришћење. Библиотека је у свом саставу имала и астрономску опсерваторију. 

У време настанка Александријске библиотеке чувене личности у Атини поседовале су своје сопствене 

колекције књига у својим домовима. Међу њима истакнути су били: Еурипид,Еуклид, Аристотел и други. 

Многи од познатих личности поклањали су своје колекције Библиотеци. Прва династија владара Птолемеј 

били су значајни колекционари, па су и они поклањали своје колекције, а такође и знатна средства краљевског 

буџета усмеравали у исте сврхе. Библиотека је била центар културног развоја Запада, током неколико векова. 

Од оснивања Александрију су претежно насељавали војници, морнари, бирократе, чиновници и 

администрација, бизнис-класа људи, занатлије и слични. Научници хеленског света долазили су да уче и 

предају. Плаћани су: лингвисти, историчари, астрономи, географи, математичари, физичари и песници. Међу 

познатима у Библиотеци су радили Архимед и Еуклид, који је ту написао своју књигу “Елементи”. Легенде 

кажу да је Птолемеј II приморао [[јеврејске научнике да преведу Библију са хебрејског на грчки. Елен 

Брундиџ казе да у том космополитском граду Грци, Египћани, Римљани и Јевреји нису баш живели у најбољој 

коегзистенцији, али су им баш Музеј и Библиотека били идеална места за састајања и размене сазнања. Она 

такође наводи да је Деметрије, након организовања Библиотеке исту предао Птолемеју II Фиделфу 283. п. н. е. 

Записано је да је први управник Александријске Библиотеке био Зенодотус од 285. до 270. п. н. е., 

биран од стране суда, који је применио Аристотелова правила рада и устројио алфабетско обележавање. Затим 

су били: Калимакус од 260. до 240. п. н. е., Ератостен 276.-194. п. н. е., Аристофан од 200. до 185. п. н. е. и 

Аристације од 160. до 145. п. н. е.. А након окупације Римљана библиотеком су управљали војници. Један од 

њих био је Тиберије Клаудије Балбил (20.-79. нове ере). 

Број књига или папируса у Библиотеци се у различитим изворима наводи различито. Док једни извори 

указују да их је било 700.000 примерака, други тврде да их је било 500.000 или 600.000, а Карл Сејган чак 

наводи да их је било миллион. Барбара Краснер у свом раду наводи да је Велика библиотека у Александрији 

основана око 300. п. н. е., када је краљ Птолемеј I питао: “Колико имамо ролни папируса”? Аристотелов 

ученик Деметрије је на то имао одговор и предложио поставку библиотеке која ће садржати копије свих књига 

света. Птолемеј и његови наследници желели су да се целокупна колекција латинских, будистичких, 

персијских, јеврејских и египатских књига преведу на грчки. Постоји такође једна прича како је Птолемеј 

III поступао са Атињанима тако што је позајмљивао је од њих оригиналне књиге, исте су копиране и копије 

враћане ауторима, а оригиналне задржаване у библиотеци, уз извесну надокнаду у сребру. Што су књиге биле 
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старије биле су вредније. Наводи се да је Библиотека у то време имала око 750.000 папируса. На обогаћивању 

Библиотеке, поред династије Птолемеј, радио је и пергамски краљ Еумене I 283.-263. п. н. е., који је био 

очаран литературом и науком. 

Александријска библиотека постала је место сталнога рада и стварања многих грчких научника 

старога века, као што су и: Ерасистратус (304.-250. п. н. е.) И Праксгора, који су отворили прву медицинску 

школу у Александрији, те Херофилос (335.-280. п. н. е.), Клеофантер Филинос, Крисипус (280.-206. п. н. е.), 

Еуклид, Аристаркос са Сомоса (320.-250. п. н. е.) и други. Египатски фараони плаћали су им за издржавање 

комплетне породице док су живели и радили у Библиотеци. Фараон Птолемеј III Еуергет наредио је да сви 

страни посетиоци Египта морају предати своје књиге Библиотеци, а Библиотека им је враћала преписане 

копије истих. Овај фараон Птолемеј III, син Птолемеја II Сотера, оснивач је сестринске библиотеке у 

Серапиону. 

Књиге су се сакупљале веома интензивно добрим плаћањима краљевства, а за добре књиге путовало се 

по свету, а највише у Родос и Атину. Са бродова, посетилаца Александрије, књиге су одузимане, а вршена је и 

велика трговачка размена између Истока и Запада. Та размена претежно се обављала између копна и острва 

Фарос . 

Као научна институција, Александријска библиотека попуњавана је новим радовима из области 

математике, астрономије, физике, природних наука и других. Методе рада и добијени резултати прво су 

постављани као емпиријски стандарди, а затим су стављани на најтеже провере озбиљног критицизма. Након 

свих тих провера прављено је по неколико копија текста, који су давани научницима, краљевству и богатим 

библиотекама широм света. На тај начин остваривани су и извесни приходи за Библиотеку. Издавачи су били 

истакнуте личности, који су радили и на Хомеровим текстовима, а они најпознатији међу издавачима 

називали су се Главни библиотекари. Након изградње и попуне Библиотека је имала књиге из Асирије, Грчке, 

Персије, Египта, Индије и других земаља. У Музеју је живело и радило преко 100 научника, који су се бавили 

истраживачким радовима, држали предавања студентима, писали књиге и вршили преводе докумената. Када 

је саграђена, Библиотека је садржала целокупно знање старога века, а када је уништена од тога није остало 

ништа. 

Библиотечки фонд 

 

 

Запис настао око 56. године потврђује да је Александријска библиотека у неком облику постојала још 

у 1. веку 
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У Александријској библиотеци налазиле су се књиге из ондашњег целокупног цивилизованог света: 

дела из грчке књижевности и филозофије, преведене књиге из египатске, персијске и других књижевности. 

Преводило се и у супротним правцима, од којих су посебно важни преводи на арамејски и хебрејски, пошто је 

на тај начин сачуван део грчких књига. Књиге су се налазиле у импозантном комплексу зграда, укључујући 

две главне: Музеј и Серапис. Централни део у коме су се одвијала истраживања чинило је десет великих сала. 

Песник Калимарх из Кирене начинио је каталог библиотеке у 120 књига. Процене броја књига и сличног 

материјала у Александријској библиотеци се доста разликују и крећу до 700 хиљада.
[тражи се извор од 09. 2009.]

 

Када је библиотекар Филарет у 3. веку п. н. е. хтео да уврсти Стари завет у фонд библиотеке, окупио је 

седамдесет двојицу Јевреја који добро познају грчки ради превођења, што сведочи о нивоу учености те 

епохе.
[1]

 

Уништавање библиотеке 

Судбина библиотеке је трагична. Она је уништавана више пута са више разних страна. 

Цезарово уништавање 48. године 

Сматра се да је Цезарова војска 47. године пре нове ере уништила главни део, онај у Музеју. 

Хришћанско уништавање 391. године 

Убрзо након што је 387. године хришћанство постало државна религија Римског царства, 

цар Теодосије I 391. године наређује унуштавање свих паганских храмова. Тада хришћани, на челу са 

александријским патријархом Теофилом, спаљују Александријску библиотеку.
[2]

 

Муслиманско уништавање 642. године 

Када је муслиманска армија освојила Александрију 642. године након што је поразила византијску 

војску у бици код Хелиополиса, командант је упитао калифа Умара шта да раде са библиотеком, односно са 

књигама. Он је дао чувени одговор: „Оне или су у супротности са Кураном, што значи да су јерес, или се 

слажу са њим, што значи да су сувишне." 

Обнављање библиотеке 

Године 2002. од старе библиотеке, на обали мора међу оронулим стамбеним зградама, створена је 

једанаестоспратница од стакла и бетона, дело норвешке архитектонске фирме Снохета. Обликом подсећа на 

огромни соларни диск, окренут Медитерану. На гранитном зиду који гледа на југ уклесана су слова већине 

светских писама, што представља својеврсну промоцију националне, културне и језичке шароликости која се 

чува у овој грађевини. Укупна површина се процењује на 40.000 m². У свом склопу поседује највећу јавну 

читаоницу на свету, као и специјализоване дечје, читаонице ретких књига, рукописа, микрофилмова, а њен 

саставни део је и Музеј (рађен такође по античком узору). Једна од посебних посластица је „Нобелова соба“, 

смештена на трећем спрату, у којој можете уживати у бисерима светске књижевности, делима насталим (и од 

шведске краљевске Академије награђеним) од 1901. до 2001. године. Реализација оваквог једног амбициозног 

пројекта коштала је инвеститоре 220 милиона долара и трајала је око 20 година. 
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Лавослав Ружичка 
велики хемичари 

 

Лавослав (Леополд) Ружичка (хрв. Lavoslav 

(Leopold) Ružička; Вуковар, 13. септембар 1887 — Мамерн, 26. 

септембар 1976) је био добитник Нобелове награде за хемију, 

и једини је добитник те награде из Хрватске. Носилац је осам 

почасних доктората — четири занауку, два за медицину, и по 

једног за природне науке и право. 

 

Младост и образовање 

     

  

 

Родна кућа Лавослава Ружичке 

 

Ружичка је рођен у Вуковару (у то време део Аустроугарске). Потиче из сељачко-занатлијске 

породице. Похађао је гимназију уОсијеку. По завршетку гимназије определио се за технику. Уписао је хемију, 

вероватно због тога што се надао послу у тада ново отвореној рафинерији шећера у Осијеку. 

Због тешке свакодневице и политичке нестабилности, одлази на Високу техничку школу 

у Карлсруеу у Немачку. Био је добар студент у подручјима које је волео и за које је мислио да ће му бити 

потребни у будућности, као нпр. органска хемија. 

Тамо је Ружичка успоставио успешну сарадњу с Херманом Шаудингером. Радећи с њим 1910. добија 

диплому и са Шаудингером одлази у Цирих и постаје његов асистент. 

Рад и истраживање 

Ружичкини први радови били су из подручја природних спојева. Цео свој живот остао је на том 

подручју. Проучавао је структуре активних компонената биљке Pyrethrum cinerariifolium далматинског 

бухача. Радећи, дошао је у додир са хемијом тарпена — веома интересантног за индустрију парфема. 

Намеравао је започети самостална истраживања, и успоставио је успешну и продуктивну сарадњу са 

компанијом у Женеви. 

Лавослав Ружичка 

 

Општи подаци 

Датум рођења 13. септембар 1887. 

Место рођења Вуковар (Аустроугарска) 

Датум смрти 26. септембар 1976. 

Место смрти Мамерн (Швајцарска) 
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Године 1916 — 1917. добија подршку највећег светског произвођача парфема Харман & Рајмер из 

Холзминдена у Немачкој. Због знања из подручја тарпена, 1918. постаје ванредни професор, а 1923. и почасни 

професор на ETH-у универзитета у Цириху. 

Године 1921. Ружичка се придружује женевским произвођачима парфема. Радећи тамо стиче 

финансијску стабилност, и из Цирихаодлази у Базел. Године 1927. постаје професор органске хемије на 

универзитету у Утрехту у Низоземској. Тамо остаје три године, а касније се поново враћа у Швајцарску, где 

постаје водећи стручњак на подручју хемијске индустрије. 

Поново је у Цириху, на "ETH"-у и постаје професор органске хемије и почиње најплодније раздобље 

своје каријере. Проширује подручја својих истраживања, додајући хемији тарпен и стероиде. Након успешне 

синтезе полних хормона (андростерона итестостерона), његова лабораторија постаје водећа на пољу органске 

хемије. 

Године 1939. осваја заједно са Адолфом Бутендандом Нобелову награду за хемију. За време Другог 

светског рата, неки од његових најбољих сарадника одлазе, но Ружичка доводи у своју лабораторију нове, 

младе и обећавајуће научнике, међу којима је и Владимира Прелога. 

Окренуо се проучавању нових подручја: биохемије; проблемима еволуције и настанка живота, а 

посебно биогенезе тарпена. Године1957. Ружичка одлази у пензију, и своју лабораторију оставља Владимиру 

Прелогу. Ружичка се значајно посветио проблемима едукације. Инсистирао је на бољој организацији 

академског образовања и научног рада у СФРЈ, те је успоставио Швајцарско-Југословенско друштво. Такође 

је постао и почасни члан тадашње Југословенске академије наука и уметности у Загребу. У Швајцарској је 

основана награда „Ружичка“ за младе научнике који раде у Швајцарској. У родном Вуковару је њему у част 

отворен музеј (1977) који је уништен 1991. године. 

 

Најзначајније награде: 

 Nobel Prize for chemistry (1939.) 

 Werner Medal of the Swiss Chemical Society (1923.) 

 Le Blanc Medal of the French Chemical Society (1928.) 

 Pedler Medal awarded by the British Chemical Society (1931.) 

 Lavoisier Medal of the French Chemical Society (1937.) 

 Faraday Medal of the British Chemical Society (1958.) 
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Михаил Ломоносов 

Михаил Васиљевич Ломоносов (рус. Михаи́л 

Васи́льевич Ломоно́сов ; Денисовка, 19. новембар 1711 —

 Санкт Петербург, 15. април 1765) је био руски писац и 

ерудита, који је дао доприносе на 

пољима књижевности, образовања, физике, астрономије, 

хемијеи геологије. Ломоносов је разрадио 

пројекат Московског државног универзитета, који носи 

име по њему. 

Биографија 

Михаил Ломоносов је рођен 19. новембар (8. 

новембар по старом календару) 1711. у селу Денисовка 

(име села је касније преименовано у Ломоносово, у част 

песника), које се налази на острву недалеко од 

Холмогорија, на далеком северу Русије. Његов отац, 

рибар, узео је сина да му помаже у раду кад му је било 

десет година, али је његова жеђ за знањем била 

неутољива. Оно мало књига што му је било доступно 

скоро је научио напамет, и видевши да се код куће неће 

моћи даље образовати, пешке се упутио уМоскву. 

Прилика се указала кад је имао седамнаест 

година, и на интервенцију пријатеља примљен је у школу 

Заиконоспаски. Тамо је врло брзо напредовао, посебно 

у латинском, и 1734. је послат из Москве у Санкт Петербург. И тамо је запажено његово знање, посебно из 

физике, и он је био један од младих Руса изабраних да доврше образовање у страним земљама. 

Страно образовање 

Послат је на Универзитет у Марбургу (Хесе, Немачка), тада један од најважнијих европских 

универзитета - у време када су универзитети уопште били у одређеном паду - због присуства најеминентнијег 

немачког просветитељског филозофа тог времена,Кристијана Волфа. Ломоносов је студирао код Волфа, и 

постао је један од његових личних студената. Ова веза је била утицајна до краја његовог живота. 

 

Најграндијознији ломоносовљев мозаик приказује Полтавску битку. 

Михаил Ломоносов 

 

 
 

Општи подаци 

Датум рођења 19. новембар 1711. 

Место рођења Денисовка (Русија) 

Датум смрти 15. април 1765. 

Место смрти Санкт Петербург (Русија) 
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Док је био у Марбургу, почео је да пише поезију, имитирајући немачке писце; прича се да је посебно 

ценио Гинтера. Његова Ода освајањуХотина написана је 1739, и привукла је велику пажњу у Петрограду. За 

време боравка у Немачкој Ломоносов се оженио Немицом и било му је тешко да издржава растућу породицу 

оскудном и нередовном стипендијом коју је добијао од Санктпетербуршке академије наука, те је одлучио да 

се врати кући. 

Достигнућа 

По доласку у Русију, брзо је постао познат, и постављен је за професора хемије на Универзитету у 

Санкт Петербургу, где је касније постао иректор. Жељан да унапреди руско школство, Ломоносов се 

ангажовао у оснивању Московског државног универзитета (који је касније назван по њему) 1755. 

Године 1764. постављен је на место државног секретара. 

Прихватио материјалистичко схватање природе, био противник теорије o посебним флуидима, као 

флогистона и електричног флуида која је у то време била прихваћена и допринео је формулисању кинетичке 

теорије гасова. Сматрао је да је топлота облик кретања, предлагао таласну теорију светлости, и изнео идеју 

одржања масе. Веровао је да природа константно еволуира и показао органско порекло 

земље, тресета, угља, нафте и ћилибара. 

Ломоносов је био прва особа која је забележила мржњење живе. Мерењем преламања 

светлости Венере на рубовима Сунца, утврђује да ова планета има атмосферу. Године 1745. је објавио каталог 

преко 3.000 минерала, а 1760. објаснио настанак ледених брегова. Први је објаснио парагенезу минерала и 

схватио значај кристалне решетке. Основао је фабрику стакла, која је производила прве мозаике од бојеног 

стакла изван Италије. Дао је објашњење поларне светлости. 

Сматрао да је материја састављена од простијих и сложенијих честица (атома и молекула) које имају 

дату запремину и између којих владају привлачне силе. Топлоту сматра хаотичним кретањем честица, што је 

касније потврдила кинетичка теорија. Поставља тезу да су Земљину кору обликовала таложења у морским 

базенима и вулканске активности. Бавио се применом науке у рударству и металургији. 

Увео је принцип актуализма у геологију. У својим радовима тврдио је да Земља није статична и 

непроменљива, већ је подложна спорим и сталним променама. Геолошки процеси у прошлости одигравали су 

се исто као и данас. Ломоносов је све процесе поделио на две групе: егзогени процеси (везани за рад 

спољашњих сила) и ендогени процеси (настали радом сила које делују у унутрашњости Земље). Поред тога 

тврдио је да је Земљина кора у сталним покретима и поделио их на епирогене и орогене. 

Године 1755. је написао граматику која је реформисала руски књижевни језик комбинујући стари 

црквенословенски са народним језиком. Како би продубио своје књижевне теорије, написао је преко 20 

свечаних церемонијалних ода, од којих је најзначајнија Вечерња медитација о божанској раскоши. У 

каснијим поемама је применио идиосинкратичку теорију да речи које садрже гласове Е, И, ЈУ треба да се 

користе када се описују нежни предмети, а оне са гласовима О, У, Јери (Ы)- за описивање ствари које могу 

узроковати страх ("као бес, завист, бол и туга"). Ломоносов је објавио своју историју Русије 1760. године. 

Ипак, већина његових достигнућа била је непозната изван Русије дуго времена после његове смрти. Умро је у 

Санкт Петербургу 15. априла (4. април по старом календару) 1765. 
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Гравитациона биологија 
 

 

 

Риба Opsanus tau је одличан модел који користи гравитациона и космичка биологија за изучавање 

ефекта микрогравитације нанервни систем. Оглед је изведен у Спејс шатл мисији STS-90) 

Гравитациона биологија је научна дисциплина која проучава утицаје које гравитација има на живе 

организме. Кроз историју живот на Земљи је непрестано еволуирао како би живи свет на њој преживео 

променљиве услове, као што су промене у клими и карактеристикама станишта. Једина константан фактор у 

еволуцији, са којим је живот на Земљи почео и данас делује, је сила гравитације. Као последица дејства 

земљине гравитације, сви биолошки процесу су навикли на дејство присутне гравитационе силе, па зато чак и 

најмање варијације у њеној снази, правцу или смеру деловања могу имати значајан утицај на здравље и 

функцију организама. Научници су такође открили и позитивн утицај гравитације на жива бића јер су 

утврдили да ако ћелије расту без утицаја гравитације Земље, оне формирају ткиво које више личи природниом 

ткиву у телу.  

Научници који проучавају утицај гравитације на живе организме и њихов живот називају се гравитациони 

биолози. Они са различитим групама научника и инжењера настоје да подстакну размену идеја и приступе 

основним и примењеним биолошким истраживања у гравитационој науци како на Земљи тако и у свемиру 
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. 

Гравитација и задаци гравитационе биологије 

Гравитација односно сила теже је физичка интеракција која изазива привлачење између тела, а што је 

последица њихове масе. То је једна од четири основне силе које делују у природи, 

представља силу привлачења између материјалних тела свих величина - од атома 

до планета у галаксијама, звезда у универзуму, итд. Гравитација је сила којом планетаЗемља привлачи и држи 

све материјалне ствари (жива бића и предмете) на својој површини и још се назива и Земљина тежа. Сва 

материјална тела поседују силу гравитације, али су те силе далеко мање него сила Земљине теже која се осећа 

и на 80.000 километара удаљености од Земље. Гравитациона сила на површини земље, која се обично 

наизва g-сила, од постанка Земље је константне величине у оба смер и од формирања планете износи; g = 9,81 

m/s². 

Како у природним наукама постоји безброј питања повезаних са земљином гравитацијом на које треба 

пронаћи одговоре, настала је и посебна област биологије, гравитациона биологија, која треба да одговори на 

следећа питања о ефекатима гравитације на живе организаме; 
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 Како тачно ћелија региструје гравитационе сигнале? 

 Да ли на гравитацију реагују појединичне ћелије, или само вишећелијске структура? 

 Које су разлике између појединих врста, по томе како оне осећају и реагују на гравитацију? 

 Који су то механизми помоћу којих и наредне генерације трпе последице одсуства гравитације? 

 Како свемирска микрогравитациона средина утиче на понашање, животни век, и старење организама? 

Зато су главни задаци гравитационе биологије, као науке вођене жељом за новим сазнањима у области 

биологије, да изучи утицаје гравитације и покуша да одговори на ова и бројна друга питања и открије природу 

односа између физичких закона универзума и живих бића, како би што свестраније разумели универзум у 

коме живимо.
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Животиње у борби са гравитацијом 

Гравитација је имала утицај на развој животињског света од првог једноћелијског организма. Величина 

појединих биолошких ћелија, је обрнуто пропорционална интензитетугравитационог поља које делује 

на ћелију. Зато се у најјачем гравитационом пољу величина ћелија смањује, а у слабом гравитациона пољу 

повећава. Гравитација тада постаје ограничавајући фактор раста појединих ћелија. 

Ћелије које су природно веће него што им је гравитација то дозволила, морале су развити методе унутрашње 

заштите својих структура. Нека од тих метода заснивају се на; покретима протоплазме, дуге на танком облику 

тела ћелије, повећаној вискозности цитоплазме, или великом смањење специфичне тежине компонената 

ћелија у односу на земљину. 

Ефекти гравитације у многим једноћелијских организама су још драматичнији. У периоду када је 

еволуирала прва животиња како би опстала на земљи, кроз неки облик усправног кретања, морала је да 

поседује неки спољашњи или унутрашњи скелет, који је био неопходан да се уз помоћ њега избори са 

повећаном тежином сопственог тела, изазваном силом гравитације. Пре него што се у еволуцији животиња 

ово десило, већина животних облика било је мале величине, налик црвима или медузама. Без овог искорака 

у еволуцији, жива бића на Земљи не би била у стању да одрже свој облик или се крећу по њеној површини. 

У ширем смислу гравитациона сила у организму земаљских кичмењаке утиче и на њихов мишићни 

систем, систем за равнотежу, циркулаторни систем, дистрибуцију течност и унутрашњу динамику 

кретања материја. 

Значај бестежинског стања 

Развој и раст ћелија, биљака и животиња не може се проучавати у одсуству гравитације, зато је од 

великог значаја стицање увида у то како гравитација утиче на живот, животне процесе и здравље живих бића 

на Земљи. Људске, биљне и животињске ћелије изложене бестежинском окружењу након само неколико дана 

показују структурне и функционалне промене. Бројни експерименти показали су да промене у ћелијском 

метаболизму, функцијама имунских ћелија, деоби ћелија итд, настају у свим ћелијама за време боравка живих 

бића у свемиру. На пример, после неколико дана боравка у микрогравитацији, ћелије људскоg имунског 

система нису успеле да се диференцирају у зреле ћелије. 

Зато су истраживање свемира од великог значаја и огромна благодат за даљи рад гравитационе 

биологије јер су створила јединствену прилику гравитационим биолозизма да експериментишу у реалним 

условима хипо или микрогравитације која влада у свемиру. Шта то значи? Ако се одређене ћелије у свемиру 

не могу диференцирати, организам није у стању да се успешно репродукују након излагања нултој 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0


гравитацији. Научници верују да је стрес у свемирским летовима одговоран за немогућност распознавања 

одређених ћелија.Стрес може да измени метаболичку активности и поремети хемијске процеса и иозазове 

промене у организму, па чак и у само једној ћелији. 

„На пример, микрогравитација омета развој коштаних ћелија. Коштане ћелије умиру ако не могу да се 

прикаче уз нешто. Без гравитације не постоји силазни притисак на коштане ћелије, па оне около бесциљно 

плутају и на крају пропадају. Ова промена сугерише да гравитација може овим ћелијама да да наговештај 

где да се прикључе.“ 

Култивисање ћелија у свемиру 

Друга област којом се бави гравитациона биологија је култивисање ћелија у свемиру, где се у 

микрогравитационом окружењу стварају одређени услови и предноста за раст ткива. У лабораторијама, на 

Земљи, ћелије се гаје у петријевим посудама. У њима оне обично расту у облику дводимензионалних слојева 

на дну посуде. У живом организму, међутим, ћелије формирају ткиво сасвим другачијих карактеристика. Оне 

расту у облику тродимензионалних слојева ткива која се састоје од специјализованих и диференцираних 

ћелија. Зато што ћелије које се гаје у петријевим посудама или ин витро условима не праве разлику, оне су 

есенцијално бескорисне у биомедицинским апликацијама као што су ткивни графтови. 

Међутим, научници су открили да ако ћелије расту без утицаја гравитације Земље, оне формирају 

структуру ткива, која више личи природниом ткиву у телу. Експерименти су показали да је микрогравитација 

јако корисна за културу ћелија и раст ткива, што може бити од великог значаја за биомедицинске науке. 

Утицај гравитације на раст биљака 

На Земљи, гравитација игра пресудну улогу у расту биљака. На земљи постоји тропизам који усмерева 

покрете биљака у одређеном смеру као одговор на на дејство стимуланса из одређеног правца. Код појединих 

врста биљака тропизам се манифестује као гравитропизам, код којег су покрети стимулисани 

дејством гравитације. Простирање корена је у правцу гравитације, што је векторски гледано према средишту 

земље и супротно од сунца. Док цветови и стабљике расту супротно од силе гравитације, према сунцу. 

Како биљке осећају гравитацију? Они то чине употребом хормона. Један одређена група хормона, који 

се зову ћелијски ауксини(called auxins), одговорни су за издужења ћелија корена. Ауксини се синтетизују у 

одређеном делу биљке, одакле мигрирају до корена, где се акумулирају под дејством гравитације и 

стимулишу раст ћелија корена. Хормони су на сличан начин одговорни и за раст ластара биљака у супротном 

смеру од гравитације. 

У свемиру, међутим, у условима микрогравитације хемијски сигнали који се обично активирају 

гравитацијом изостају, или бар не делују у одређеном правцу. Биљке успевају и расту у свемиру, али неке су 

показале необичне одговоре на дејство нулте гравитације. У ћелијама корена неких биљка примећено је 

присуство промене у хромозомима. Такође је интересантно да је раст корена неких биљака у свемиру значајно 

бржи него код истих тих биљкака на Земљи. 

Научници још увек не могу у потпуности да објасне разлоге оваквог понашања биљака и зато се 

тренутно спроводе бројна истраживања. Темељно разумевање процеса како биљке расту и репродукују се у 

свемиру од суштинског је значаја за даљи успех будућих међупланетарних свемирских мисија, у којима ће 

раст усева бити примаран (и можда једини) извор хране за посаду свемирских летелица. 
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Велике разводне планине 

 

Велике разводне планине (енгл. Great Dividing 

Range) су планински ланац на истоку Аустралије, уз саму 

обалу Индијског океана. Пружају се правцем север-југ на 

дужини од 3.000 километара. Највиши врх је на висини 

од 2.228 метара — Кошћушко. 

Геологија 

Велике разводне планине изграђене су 

од пешчара, шкриљаца, кварцита и магматских стена. 

Најјаче су издигнуте за време карбонаи перма, пре око 

350 милиона година. Источне стране су стрме са 

бројим клифовима, а западне су ниже и блаже. Као што 

им и само име каже, планине 

представљају развође између Индијског океана и 

унутрашњег дела Аустралије. По изгледу, грађи и рудном 

богатству, веома су сличне Уралу. Просечна надморска 

висина венца је 1.500-2.000 метара 

Географија 

 

 

 

Водопади Дангар 

Планински систем почиње од полуострва Јорк у Квинсленду и пружају се преко Новог Јужног 

Велса, Викторије, а завршава се на Тасманији. Може се издвојити неколико засебних целина које се истичу 

својим висинама — Новоенгелске планине (1.615 м), Плаве планине (1.180 м), Снежне планине, Аустралијски 

Алпи и др. Новоенглеске и Плаве су испресецане дубоким кањонима, а Снежне обилују бројним пећинама. 

Тасманија је за време плеистоцена била захваћена глацијацијом, а највиша тачка је Маунт Оса, надморске 

висине 1.617 метара. 

Велике разводне планине 

 

 

Надморска висина 
2.228 m  

Тип веначне 

Старост карбон-перм 
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Поглед на Национални парк Тунумбар 

Клима ових простора је планинска на већим висинама, са утицајем суптропске, тропске и умерене 

климе у подножјима. Температуре се крећу у распону од 10-25°С, у зависности од висине и географске 

ширине, а падавине такође варирају у погледу истих фактора. Бројне реке извиру у побрђу великих разводних 

планина, као што су, Фицрој, Дарлинг, Марумбиџи и Мареј. Биљни и животињски свет је разноврстан, а због 

изузетног значаја и природних лепота овде је формирано око 35 националних паркова. 

Становништво и привреда 

Велике разводне планине су у прошлости насељавала бројна племена аустралијских староседелаца, 

која су се до данас задржала. Најсевернији град је Мортон у Квинсленду, а ка југу се пружају још 

значајнији Форсајт, Тувумба, Ворик, главни град Аустралије — Канбера и др. У подножјима су се развили 

најважнији центри попут Бризбејна, Сиднеја, Хобарта и осталих. Привреда је добро развијена, са бројим 

налазиштима— опал (Лајтнинг Риџ и Вајт Клифс),  нафта и гас (Дарлинг 

Даунз), сребро (Тасманија), угаљ (Плаве планине), гвожђе (Ајрон Рејнџ), олово-цинк (Тасманија и 

Аустралијски Алпи), затим манган, боксит, уран и др. Хидроенергетски потенцијал је искоришћен у сливу 

река Мареј и Дарлинг. 

 

Планина Кошћушко 
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Istorija medicine 
 

Istorija medicine je društvena i humanistička oblast istorije kao nauke i medicine, koja se bavi proučavanjem 

razvoja „umetnosti-veštine lečenja“ ili medicine u prošlosti. Istorija je dobila ime pogrč. ιστορια - historia reči što 

znači znanje stečeno raspitivanjem i slušanjem. Izučavanje istorije kasnije se proširilo na upoznavanje i proučavanje 

događaja u mnogim ljudskim zbivanjima inaučnim oblastima iz prošlosti, pa je tako nastala i potreba za izučavanjem 

istorije medicine o čemu najbolje govori ovaj citat; ...„Nakon otkrivanja događaja iz medicinske prošlosti studentima 

medicine neće biti teško da izraze istu kritičnost i kreativnost u vrednovanju savremenih medicinskih ideja i postupaka 

pri rešavanju aktuelnih i budućih medicinskih probelema, a to je krajnji cilj izučavanja istorije medicine“...
[1]

 Osoba 

koja istražuje istoriju humane-ljudske medicine naziva se istoričar medicine. 

 

Začeci medicine 

Pokušavajući da damo odgovor na pitanje: kada se medicina začela?...i kada se razvila u naučnu disciplinu?, 

nailazimo na brojna tumačenja i stavove istoričara medicine, od kojih neke navodimo u nastavku teksta, dajući 

mogućnost čitaocu da i sam donese sud i izvrši procenu; 

Jedan od poznatijih i storičar medicine Pol Kardeno (Paul Cardeno) koji je poginuo u toku Drugog 

svetskog rata (1944.), pred smrt je u jednom od poslednjih pisama napisao i sledeće: 

“ Nas su učili da istorija medicine počinje sa starim Grcima, i da su u Grčkoj začeci medicine i svekolike 

medicinske misli. Kako se naša saznanja menjaju, sada znam da su se varali. Ne samo medicina nego i 

medicinska misao postojala je nekoliko hiljada godina pre nego što su se pojavili prvi grčki lekari. Uprkos 

nepouzdanosti predanja, prastara shvatanja medicinske istorije postala su nam pristupačna. Ako mi bude 

suđeno da preživim ovaj rat, podrediću svoj život tim svetovima..."
[2]

 ” 
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O davno stečenom saznanju o nastanku medicine govori često i poznati srpski istoričar medicine dr Vladimir 

Stanojević, u svojim radovima: 

“ ... da je bolest starija od života, a lečenje jedno od najstarijih čovekovih zanimanja..." „...medicina kao 

svesna terapijska i profilaktička aktivnost seže u daleku prošlost“...„da medicina kao nauka postoji od 

začetka ljudske svesti i medicinske misli, i da njeno proučavanje počinje sa prvim tragovima praistorije i 

pojave čovekovog predka...“ 
[3]

 ” 

Srpski istoričara J. Maksimović, pokušavajući da nađe odgovor na pitanje od kada postoji medicina?, napisao je: 

“ ''...da se odgovor može potražiti u davnoj prošlosti, tačnije u osvitu ljudske civilizacije...“ 
[4]

 ” 

Saznanje da je bolest nastala sa pojavom života na zemlji; upućuje brojne istoričare medicine da usmere pažnju 

na opštu istoriju, i prve tragove u njoj imajući u vidu reči Cicerona 

“ ...da je istorija hronika nekog vremena...“ ...i da je... „to ono istorijsko razdoblje koje počinje kada se čovek 

javlja kao biloško biće i traje do pojave prvih pisanih spomenika.“...„To počinje sa Praistorijom, kao 

najstarijom društvenom formacijom u kojoj je u trenutku opšte evolucije izvršen proces biološkog i 

društvenog očovećenja i izdvajanja čoveka kao posebnog biološkog bića.“ 
[5]

 ” 

Razvojne faze medicine 

Faze u 

razvoju 
Karakteristike razvojne faze 

Nagonska 

 Nagon je nadgradnja koja se javlja kod potomaka pračoveka "Homo sapiensa", 

 Nagon u pračoveku uvećava stečena iskustva i obogaćuje njegova saznaje novim pojmovima, 

umnim napredkom i reagovanjem na njih. 

 Prva vidljiva znanja o bolesti i lečenju, stečena nagonom i iskustvom, imala su pre svega 

preventivno-kurativno obeležje. 

 Borba protiv raznih bolesti i povreda, smrti u pračoveku će prvi put razviti osnovni "nagon 

samoodržanja". 

 Pračovek stiče i unutrašnje saznanje o korišćenju raznog bilja za lečenje, učeći se tom odabiru 

kroz posmatranje ponašanja i reakcije brojnih životinjskih vrsta oko sebe. 

 U ovoj fazi potomak pračoveka Homo sapiens; ... „bogaćenjem svog govora, artikulisanim 

glasovima i novim rečima podigao je svoj primitivni život na jedan viši nivo civilizacijske 

kulture“...
[6]

 

Empirijska 

 Emprijska faza se danas najčešće vezuje za narodnu medicinu. 

 Neki ljudi stiču prva iskustva i veštine i od njih postaju prvi „lekari“ (lekari koji nisu 

profesionalci, već obični ljudi koji leče iskustvom). 

 Veština ovog oblika lečenja (iskustvom) prenosi se sa kolena na koleno u istoj porodici. 

 Ovim poslom najčešće se bave žene koje "...leče sugestijom, kao utehom da bi umilostivile 

demona koji je uzrok bolesti (bajanje)...". 

 Muškarci se ređe bave empirijom i najčešće pružaju usluge iz hirurgije i traumatologije. 

 Empirijska medicina nije opterećena teorijom, jer je bila rezultat posmatranja i iskustva. 

 Empirijski oblik lečenja vremenom je predmet raznih zapisa, kako bi ta iskustva postala jedan od 
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izvora savremen medicinske nauke. „O ovome nam svedoče brojne studije - proučene i 

neproučene - u kojima se opisuje empirija kod primitivnih plemena: na Sumatri, Javi, kod Moskito 

Indijanaca, Buš crnaca i drugih“. 

Magijska 

 Prvi lekari su vračevi, šamani, čarobnjaci koji se služe magijom... 

 Pored lečenja primenom metoda stečenih iskustvom čovek koristi i čarolije, magiju (ritualne 

pesme, plesove i td.) 

 Lečenje magijom zasnovano je na verovanju "...da je bolest sam demon, koji je ušao u bolesnika, 

pa zato demona treba umiriti i raznim delanjem (bajanje, amuleti) skloniti iz 

bolesnika..." (Thaller) 

 Najvećim delom lečenje se zasniva na dejstvu sugestija. 

 Sve više se razvija religija, koja u lečenje uvodi složene odnos između boga i čoveka. 

Magijsko-

religiozna 

 Lakar je sveštenik 

 Bolest je božja kazna, lečenje se zasniva na molitvama i misticizmu 

 Gledaju se zvezde, nastaje primitivna prognostika 

 Sve više se javljaju prvi lekari koji posmatraju čoveka, i mnoge uticaje na njegovo zdravlje 

 Izučava se anatomija i fiziologija (krv, žuč, mokraća, pljuvačka, limfa, menstrualna krv) i smatra 

da je njihov poremećaj uzrok bolesti 

Humoralna 

 Medicina postaje biološka nauka i „umetnost lečenja“ (ars medicina), koja se zasniva na naučnim 

principima, biomedicinskim istraživanjima, savremenim medicinskim tehnologijama za 

dijagnostiku i lečenje povreda i bolesti, primenu lekova, operativnih zahvata i drugih oblika 

lečenja. 

 

Praistorija i medicina primitivnih naroda 

 

Lobanja praistorijskog čoveka iz Neolita, sa znacima trepanacije 

 

Prema J. Morganu, praistorija se deli na dva velika istorijska razdoblja (koje svako za sebe imaju 

svoj; niži, srednji i viši stepen razvoja); 

- Divljaštvo 

- Varvarstvo 

-nastaviće se- 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Trepanation.jpg


 

 

За шестаке: 

Може да лети, може и да тече, увек унапред и никад не стаје. Шта је то ? 

Матер и ја одосмо у природу и где год се окренусмо она је била ту. Ко ? 

 

За седмаке: 

Земљин пол снегом покривен. А, то је ? 

Кад у воду лопту убациш она је избаци, а кад у води камен држиш она ти помаже ? 

 

За осмаке: 

Има извор и ток, али није поток. Тече, али у додиру са водом опасности крије ? 

Неко га једе, неко у њега гледа, а сви га имамо ? 

 

… и за крај шала мала … 

 

Наставник физике опомиње ученика: 

“Ти не осећаш никакву љубав према физици ?” 

“Осећам ја, само немам среће у љубави!” 

 

 

 

 

http://fizikapress.files.wordpress.com/2013/11/19056478-i-love-physics-written-on-a-chalkboard.jpg


 

 

 

 

 


