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Orientální mince a skleněné žetony
z Micherovy sbírky (Addenda I)
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Oriental coins and glass jetons from the Michera collection (Addenda I)

In 2006, a catalogue of more than two hundred glass weights, vessel stamps and
jetons representing the most interesting part of the Josef Michera collection was
published (Novák 2006). Because of its typology, number and historical proportionality, it is a collection of the European importance. Few years ago, intensive revision activities took place in the numismatic department of the National
Museum in Prague. Some individual pieces with preserved concordance to the
Michera collection have been found. Eleven Oriental coins and one glass jeton
can help us reveal how broad historically and geographically was the scope of
the Michera numismatic collection, now unfortunately preserved in its incompleteness.
	coins; glass jetons; Josef Michera (1879–1957); Umayyads; Fātimids; Ayyūbids; Sultans of Delhi; Nepal.
mince; vitra; Josef Michera (1879–1957); Umajjovci; Fátimovci; Ajjúbovci; sultáni z Dillí; Nepál.

V roce 2006 vyšel katalog více než dvou set viter (skleněný numismatický materiál jako plomby, závaží, žetony), který představuje nejzajímavější část sbírky
Josefa Michery (Novák 2006). Svou typologií, množstvím a historickou proporčností jde o soubor evropského významu. V průběhu posledních let, kdy došlo
k intenzivním inventarizačním a revizním aktivitám v numismatickém oddělení
Národního muzea, byly objeveny některé jednotlivosti, u nichž nebyla ztracena konkordance k Micherovu fondu. Níže uvedených a popsaných jedenáct
orientálních mincí a jedno vitrum dávají tušit, jaký byl původní rozsah a historicko-geografický rozptyl dnes již torzálně zachované Micherovy numismatické
sbírky.
Josef Michera (1879–1957) – jedna z nejvýznamnějších osobností mezi československými numismatiky a sběrateli dvacátého století – byl po desetiletí opomíjen. Jeho zájmy se vyznačovaly svou šíří a jeho sbírky svým záběrem, který
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