
U glazbenom dijelu programa nastupaju polaznici Škole gitare - 
Gitariziranje pod vodstvom profesora Domagoja Biondića: Luka 

Krmpotić, Šimun Žarković i Roko Tomljanović.

Priopćenje glavnog urednika
dr. sc. Miroslava Glavičića

Priopćenja predstavljača:
dr. sc. Martina Bašić,

Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti

dr. sc. Ivan Brlić
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,

područni centar Gospić

Knjigu će predstaviti 

Ivica Mataija, prof.,

ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću.

O knjizi će govoriti i autor 

mons. dr. Mile Bogović.

GRADSKI MUZEJ SENJ I 
SENJSKO MUZEJSKO DRUŠTVO

u prigodi proslave
Međunarodnog dana muzeja 2019. godine

na temu
„Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije“

organiziraju izložbu 

70. GODIŠNJICA DJELOVANJA
SENJSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA 

i promociju  

SENJSKOG ZBORNIKA 45/2018 
te knjige 

mons. dr. Mile Bogovića

VELEBITSKO PODGORJE
I NJEGOVA CRKVA

U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

Senj, 17. svibnja 2019.

Moderator predstavljanja: Blaženka Ljubović, prof. 



GRADSKI MUZEJ SENJ I
SENJSKO MUZEJSKO DRUŠTVO

imaju čast pozvati Vas na kulturna događanja:

otvorenje izložbe ˛

70. GODIŠNJICA DJELOVANJA
SENJSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA, 

koja će se
održati 17. svibnja 2019. godine u

Gradskom muzeju Senj s početkom u 11,00 sati

predstavljanje ˛

SENJSKOG ZBORNIKA 45/2018
      

predstavljanje knjige mons. dr. Mile Bogovića˛

VELEBITSKO PODGORJE I NJEGOVA CRKVA U 
PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI,

koja će se održati 17. svibnja 2019. godine
u svečanoj dvorani

Pučkog otvorenog učilišta
Milutina Cihlara Nehajeva u Senju

s početkom u 19,00 sati.

Rado Vas očekujemo!

 Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja svake godine 18. svibnja 
prilika je za okupljanje brojne muzejske zajednice i predstavljanje te 
upoznavanje javnosti sa značajnom ulogom muzeja u društvu raznim 
događanjima u sredini u kojoj djeluje s obavezom pripreme izložbe na 
zadanu temu MDC-a koja ove godine glasi Muzeji kao središta kulture: 
budućnost tradicije.
 Gradski muzej je ove godine tim povodom odlučio pripremiti izložbu 70. 
godišnjica djelovanja Senjskog muzejskog društva, koja predstavlja osvrt na 
70 godina djelovanja Senjskog muzejskog društva.
 Istaknuti građani Senja na čelu s dr. Vukom Krajačem, koji je ujedno bio 
prvi predsjednik Senjskog muzejskog društva sve do svoje smrti 1962. 
godine, osnovali su Senjsko muzejsko društvo s ciljem zaštite bogate 
senjske kulturno-povijesne baštine te sakupljanja muzejske građe i osnutka 
budućeg muzeja, koji bi pohranio i sačuvao istu. Nasljeđuje ga prof. Ante 
Glavičić. 
 Godine 1949. osnovan je Inicijativni odbor za osnivanje Senjskog 
muzejskog društva, koje je sljedeće godine i osnovano.
 Od svojega osnutka Društvo neumorno radi na obnovi muzejske zgrade 
(palače Vukasović), na tvrđavi Nehaj kao i na većini zgrada u gradu Senju 
koje su stradale u Drugom svjetskom ratu, a također i na turističkoj 
promidžbi Grada i njegovih spomenika kulture. 
 Gradski muzej Senj i Senjsko muzejsko društvo zaslugom prof. Glavičića 
pokrenuli su znanstvenu publikaciju Senjski zbornik u kojem se objavljenim 
radovima od 1965. godine osvjetljava i predstavlja cjelokupna povijest 
grada Senja i okolice koja je sastavni dio naše nacionalne baštine. Do danas 
je tiskano 45 brojeva ove enciklopedije kulturno-povijesne baštine grada 
Senja.
  Tijekom svojega postojanja Senjsko muzejsko društvo zajedno s 
Gradskim muzejom Senj uključeno je u razne projekte: obilježavanje raznih 
obljetnica, izložbi, izdavanje raznih publikacija, organizacija skupova i sl.
 Nakon smrti prof. Ante Glavičića 2003. godine Gradski muzej Senj i 
Senjsko muzejsko društvo nastavili su sa svim započetim projektima i s 
redovitim izdavanjem Senjskog zbornika. U sve značajnije projekte Gradski 
muzej Senj uključio je i Senjsko muzejsko društvo,  koje danas broji oko 100 
članova.
 Nakon ovoga povijesnog podsjećanja na 70 godina djelovanja Senjskog 
muzejskog društva u suradnji s Gradskim muzejom Senj može se zaključiti 
da ono uspješno izvršava svoju kulturnu, znanstvenu, edukativnu i 
promidžbenu zadaću na opće dobro i zadovoljstvo građana Senja i 
muzejske djelatnosti. 
 Društvu želimo uspješan nastavak rada i ostvarivanje zacrtanih planova 
i projekata u suradnji s Gradskim muzejom Senj. 


