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Draga obitelji, dragi prijatelji i poštovatelji našega profesora! 
 
Evo, meni je povjerena iznimno teška zadaća, ali u isto vrijeme i velika 

čast da se u ime Ogranka Matice hrvatske Senj oprostim od našega 
dugogodišnjeg člana, jednog od osnivača našeg Ogranka te nedavno izabranog 
člana Nadzornog odbora profesora Ante Glavičića. No, ja bih se od našeg 
dragog profesora htio oprostiti i kao njegov kolega muzealac i kao dugogodišnji 
suradnik, a nadam se da ovom prilikom mogu reći i kao prijatelj i iskreni 
poštovatelj njegova znanstvenog djela.  

Svi oni koji se bave senjskim povijesnim temama ili temama vezanim uz 
povijest šire senjske okolice, ali i našom najvećom i najpoznatijom planinom, 
znamenitim Velebitom, sigurno su čuli za njega, ako ga nisu i upoznali. 
Njegovo se ime spominje u svim relevantnim znanstvenim i stručnim hrvatskim 
časopisima, a citirano je i u međunarodnoj literaturi koja se dotiče spomenute 
problematike.  

Listajući brojna leksikografska i enciklopedijska izdanja izdana u nas, 
pronašao sam kratke bilješke koje o njemu uglavnom šturo govore. Spomenut 
ću samo neke: Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, 
Enciklopedija hrvatske umjetnosti... 

Te su kratke bilješke nedovoljne da bi se spoznala golema radna energija 
i veliko znanstveno područje koje je pokrivao prof. Glavičić, no već i 
pojavljivanje imena čovjeka koji se bavio lokalnom senjskom poviješću u ovim 
prestižnim leksikografskim izdanjima govori samo za sebe. Malobrojni su 
Senjani, posebno njegovi suvremenici, koju su dobili ili će dobiti svoje mjesto u 
spomenutim izdanjima  

Profesor Glavičić je za senjsku arheologiju, etnologiju, muzeologiju, 
numizmatiku, povijest i kulturu ono što su za Hrvatsku bili don Frane Bulić, 
Ljubo Karaman, Vjekoslav Klaić, Andre Mohorovičić, Milan Prelog i brojni 
drugi istaknuti znanstvenici vezani uz povijesnu znanost ili srodne joj znanosti. 
On je u svojem relativno kratkom životu napravio ono što većina običnih ljudi 
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ne bi uspjela u tri života. Trideset i pet godina vodio je ovaj naš muzej i iz 
ruševina ga doveo u danas vidljivo stanje, u isto vrijeme bio kustos i ravnatelj, 
te svojom ustrajnošću okupljao eminentne hrvatske znanstvenike i poticao ih na 
istraživanje senjskih tema. Istodobno, dok se borio sa svim nedaćama vezanim 
uz naše zanimanje, aktivno se bavio znanstvenim radom i pisanjem za stručne i 
znanstvene časopise kao što su Riječka revija, Vijesti muzealaca i konzervatora 
Hrvatske, a posebno Senjski zbornik. Nije mu bila strana ni šala. Njegovo se 
ime često spominje i u senjskim humorističnim časopisima i novinama kojima 
je i sam bio pokretač. 

Iako će poslije njegove prerane smrti u budućnosti sigurno biti inicijativa 
da mu se posmrtno dodijele priznanja, po njemu imenuju ulice ili podigne 
spomenik, mislim da je već za života on sebi sagradio više spomenika. Njegovi 
su spomenici: obnovljena tvrđava Nehaj, dijelovi gradskih zidina i kula, zgrada 
Gradskog muzeja i brojne druge građevine u našem gradu, a posebno 28 
tiskanih knjiga Senjskog zbornika i jedna koja se nalazi u tisku.  

Poštovane kolege muzealci, arheolozi, etnolozi, povjesničari i brojni 
drugi suradnici, prof. Ante Glavičić napustio je ovozemaljski život, ali ostavio 
je Senjski zbornik. Pišite i dalje za njega i redovito dostavljajte svoje priloge, 
tako ćete najbolje pridonijeti očuvanju sjećanja na ovog iznimnog čovjeka, 
znanstvenika i kolegu. 

Tko ga je bar jednom susreo i upoznao, vjerojatno je mislio kako će on 
još dugo živjeti, kako će istražiti još neistražene teme iz senjske povijesti i 
napisati brojne radove za njegov i naš Senjski zbornik. 

No, sudbina je htjela drukčije. Zaklopio je oči uz knjigu s kojom je 
prijateljevao od mladih dana do zadnjega svoga časa. Otišao je naš dragi 
profesor, legendarni zaštitnik senjske kulturne baštine i tradicije, koji se nije 
bojao ni ratovanja s vjetrenjačama kada je mislio da je senjska kulturna baština 
bila ugrožena, iako je znao da je unaprijed osuđen na poraz. U toj je želji i 
nemogućnosti da realizira svoje planove oko zaštite i obnove naše kulturne 
baštine i izgorio. 

Neka mu je laka ova senjska zemlja koju je toliko puta prekapao i kroz 
prste propustio. 

 
Darko Nekić, prof. 

predsjednik Ogranka Matice hrvatske Senj 
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