
  

              
  
  

  
  

  

  

  
        

  
  

  
  
  

  
GGRRAADDSSKKII  MMUUZZEEJJ  SSEENNJJ    

  

ppoovvooddoomm  DDaannaa  GGrraaddaa  SSeennjjaa  
ii  bbllaaggddaannaa  ssvv..  JJuurrjjaa  

  uu  ččaasstt  448800..  ggooddiiššnnjjiiccee  ddoollaasskkaa  uusskkookkaa  uu  
SSeennjj  11553377..--22001177..  

  

pprriirreeđđuujjee  oottvvaarraannjjee  iizzlloožžbbee  
ii  pprreeddssttaavvlljjaannjjee  kkaattaallooggaa  

  

ZZBBIIRRKKAA  OORRUUŽŽJJAA  II  VVOOJJNNEE  
OOPPRREEMMEE  

  
  

  
  
  

TTvvrrđđaavvaa  NNEEHHAAJJ  SSeennjj  
ppeettaakk  2211..  ttrraavvnnjjaa  22001177..  ggooddiinnee  

1111,,0000  ssaattii  



OO  IIZZLLOOŽŽBBII  II  KKAATTAALLOOGGUU  
  

MMnnooggoobbrroojjnnii  kkuullttuurrnnoo--ppoovviijjeessnnii  ssppoommeenniiccii  ii  
aarrhheeoolloošškkii  oossttaattccii  ssvvjjeeddooččee  oo  bbuurrnnoojj  pprrooššlloossttii  ii  SSeennjjaa  aa  mmeeđđuu  
nnjjiimmaa  zznnaaččaajjnnoo  mmjjeessttoo  ZZbbiirrkkaa  oorruužžjjaa  ii  vvoojjnnee  oopprreemmee  GGrraaddsskkoogg  
mmuuzzeejjaa  SSeennjj  kkoojjuu  pprreeddssttaavvlljjaammoo  oovvoomm  iizzlloožžbboomm  ii  kkaattaallooggoomm  ..  

GGrraadd  SSeennjj  jjee  zzbboogg  ssvvoojjeegg  ggeeooppoolliittiiččkkoogg    ppoolloožžaajjaa  
ttiijjeekkoomm  ppoovviijjeessttii  bbiioo  nnaa  vvjjeettrroommeettiinnii  eeuurrooppsskkiihh  vveelleessiillaa::  
HHaabbssbbuurršškkee  MMoonnaarrhhiijjee  ssaa  ssjjeevveerraa,,  OOssmmaannsskkoogg  CCaarrssttvvaa  ss  
iissttookkaa  ii  VVeenneecciijjee  ssaa  zzaappaaddaa..  MMoorraaoo  jjee  rraazzvviittii  vvoojjnniiččkkuu  
ttrraaddiicciijjuu  ssvvoojjiihh  ssttaannoovvnniikkaa  ttee  oorruužžjjeemm  ii  vvoojjnniimm  uummiijjeeććeemm  
bbrraanniitteelljjaa  ssaaččuuvvaattii  ssvvoojjuu  sslloobboodduu..  UU  ttoommee  iimm  jjee  ppoommaaggaallaa  
ttvvrrđđaavvaa  NNeehhaajj,,  nnaa  kkoojjoojj  ssee  ii  ddaannaass  nnaallaazzee  ttooppoovvii  kkoojjii  ssuu  bbrraanniillii  
pprriillaazz  ggrraadduu  SSeennjjuu  ss  mmoorraa  ii  ss  kkooppnnaa,,  aa  ššttoo  ddookkaazzuujjee  ii  oovvaa  
ppoovviijjeessnnaa  zzbbiirrkkaa  oorruužžjjaa  ii  vvoojjnnee  oopprreemmee..  

ZZbbiirrkkaa  ssaaddrržžii  rraazznnoovvrrssnnoo  ppoovviijjeessnnoo  oorruužžjjee    uunnuuttaarr  
kkoojjee  ssee  nnaallaazzee  vvrriijjeeddnnii  pprriimmjjeerrccii    hhllaaddnnoogg  ii  vvaattrreennoogg    oorruužžjjaa  ii  
vvoojjnnee  oopprreemmee  kkoojjii  ppoottjjeeččuu  iizz  vvrreemmeennaa  oodd  1177..  ddoo  2211..  ssttoolljjeeććaa..  
TTuu  ssee  nnaallaazzee  zzaanniimmlljjiivvii  pprriimmjjeerrccii  mmlleettaaččkkiihh  mmaaččeevvaa  
((sscciiaavvoonnaa)),,  aauussttrriijjsskkiihh  ssaabblljjii,,  ttuurrsskkiihh  jjaattaaggaannaa  ttee  rraazznniihh  
ppiiššttoolljjaa..  ZZnnaaččaajjaann  ddiioo  oovvee  ZZbbiirrkkee  ččiinnee  ppuušškkee  ii  ppiiššttoolljjii  ppaalljjeennjjaa  
nnaa  kkrreemmeenn  iizz  1188..  ssttoolljjeeććaa,,  ppaalljjeennjjaa  nnaa  kkaappiisslluu  iizz  1199..  ssttoolljjeeććaa  ppaa  
ssvvee  ddoo  aauuttoommaattsskkoogg  oorruužžjjaa  kkoojjee  ppoottjjeeččee  iizz  2200..  ssttoolljjeeććaa..  BBuudduuććii  
ddaa  SSeennjj  nniijjee  mmiimmooiiššlloo  zzlloo  kkaaoo  ššttoo  jjee  PPrrvvii  ii  DDrruuggii  ssvvjjeettsskkii  rraatt    uu  
oovvoojj  ssee  zzbbiirrccii  nnaallaazzii  vveelliikkii  bbrroojj  hhllaaddnnoogg  ii  vvaattrreennoogg  oorruužžjjaa  iizz  
ttoogg  vvrreemmeennaa..    PPoosseebbaann  ddiioo  ZZbbiirrkkee  pprriikkaazzuujjee  sskkrroommnnoo  
nnaaoorruužžaannjjee  ii  oopprreemmaa  kkoojjoomm  jjee  jjoošš  jjeeddnnoomm  nnee  ssaammoo  SSeennjj,,  vveećć  
cciijjeellaa  HHrrvvaattsskkaa  kkrreennuullaa  uu  DDoommoovviinnsskkii  rraatt  bbrraanniittii  ssvvoojjuu  
ddoommoovviinnuu..  

VVaažžnnoo  jjee  nnaappoommeennuuttii  ddaa  ssvvaakkoo  oorruužžjjee,,  oossiimm  oo  ssvvoojjoojj  
nnaammjjeennii,,  ssvvjjeeddooččii  oo  ddrruuššttvveennoomm  uurreeđđeennjjuu  ii  nnaaččiinnuu  rraattoovvaannjjaa  iizz  
vvrreemmeennaa  uu  kkoojjeemm  jjee  nnaassttaalloo,,  rraazziinnii  tteehhnnoollooggiijjee  ii  zznnaannoossttii,,  aallii  ii  
oo  uummjjeettnniiččkkoo--oobbrrttnnoomm  oobblliikkoovvaannjjuu..    

BBuudduuććii  jjee  kkrroozz  vveeććii  ddiioo  ppoovviijjeessttii  ppoossjjeeddoovvaannjjee  ššttoo  
vveeććeegg  ii  lljjeeppššee  uukkrraaššeennoogg  oorruužžjjaa  bbiilloo  ppiittaannjjee  pprreessttiižžaa,,  vveelliikkuu  
uulloogguu  pprrii  nnjjeeggoovvoomm  oobblliikkoovvaannjjuu  ii  pprrooiizzvvooddnnjjii  iimmaallaa  jjee  ii  
eesstteettiikkaa..  TToo  nnaamm  ppoosseebbnnoo  ddookkaazzuujjuu  ppoojjeeddiinnii  pprriimmjjeerrccii  oorruužžjjaa  
kkaaoo  ššttoo  ssuu  oorriijjeennttaallnnee  ppuušškkee  ii  ssaabblljjee  kkoojjee  ssuu  bbooggaattoo  uukkrraaššeennee  
sslloonnoovvoomm  kkoossttii  ii  sseeddeeffoomm..  MMuuzzeejjsskkii  ffuunndduuss  oovvaakkvvoogg  oorruužžjjaa  
ssvvjjeeddooččii  nnaamm  oo  vvaažžnnoossttii  SSeennjjaa  kkaaoo  ttrrggoovvaaččkkoogg  ssrreeddiiššttaa  uu  
ppoommoorrsskkoomm  pprroommeettuu  iizzmmeeđđuu  ttaaddaaššnnjjiihh  vveelliikkiihh  ttrrggoovvaaččkkiihh  
cceennttaarraa  iissttookkaa  ii  zzaappaaddaa..  

ZZbbiirrkkaa  jjee  ssttrruuččnnoo  oobbrraađđeennaa  ii  rreessttaauurriirraannaa  ttee  uuppiissaannaa  uu  
RReeggiissttaarr  kkuullttuurrnniihh  ddoobbaarraa  RRHH..  PPrreeddmmeettii  iizz  ffuunndduussaa  zzbbiirrkkee  ssuu  
rreessttaauurriirraannii  uu  rraazzddoobblljjuu  oodd  22000011..  ddoo  22001166..  uu  rraaddiioonniiccii  vvrrssnnoogg  
rreessttaauurraattoorraa  JJaannkkaa  JJeelliiččiiććaa..    

ZZbbiirrkkaa  pprreeddssttaavvlljjeennaa  kkaattaallooggoomm  ii  iizzlloožžbboomm  ččiinnii  
ssttaallnnii  ppoossttaavv  ttvvrrđđaavvee  NNeehhaajj..  
  

  
PPrrooggrraamm  kkuullttuurrnnoogg  ddooggaađđaannjjaa::  

  
--  UUvvooddnnaa  rriijjeečč  ppoovvooddoomm  

448800..  ggooddiiššnnjjiiccee  ddoollaasskkaa  uusskkookkaa  uu  SSeennjj  
((11553377..--22001177..))    

BBllaažžeennkkaa  LLjjuubboovviićć,,  mmuuzzeejjsskkaa  ssaavvjjeettnniiccaa  

  
--  pprreeddaavvaannjjee  uuzz  vviiddeeoo  pprreezzeennttaacciijjuu  

OOrruužžjjee  nnaa  mmoottkkii  
pprreeddaavvaačč  NNeevveenn  MMaatteerrlljjaann,,  ččllaann  HHDDKKMM  

  
--  pprreeddaavvaannjjee  uuzz  vviiddeeoo  pprreezzeennttaacciijjuu  

OOrruužžjjee  kkoorriišštteennoo  uu  DDoommoovviinnsskkoomm  rraattuu  
pprreeddaavvaaččii  ČČeessttmmiirr  KKoommaarreekk    ii  DDaammiirr  

BBaattiissttiićć,,  
ččllaannoovvii  HHDDKKMM--aa  

  
--  pprreeddssttaavvlljjaannjjee  kkaattaallooggaa  
ZZbbiirrkkaa  oorruužžjjaa  ii  vvoojjnnee  oopprreemmee  

JJaannkkoo  JJeelliiččiićć,,  mmuuzzeejjsskkii  ssaavvjjeettnniikk  

  
--  pprreeddssttaavvlljjaannjjee    iizzlloožžbbee  
ZZbbiirrkkaa  oorruužžjjaa  ii  vvoojjnnee  oopprreemmee  

BBllaažžeennkkaa  LLjjuubboovviićć,,  mmuuzzeejjsskkaa  ssaavvjjeettnniiccaa  

  
PPoozziivvaammoo  VVaass  ddaa  nnaamm  ssee  pprriiddrruužžiittee  

nnaa  ttvvrrđđaavvii  NNeehhaajj  uu  SSeennjjuu  
uu  ppeettaakk  2211..  ttrraavvnnjjaa  22001177..  ggooddiinnee  

uu  1111,,0000  ssaattii  
  

RRaadduujjeemmoo  ssee  VVaaššeemm  ddoollaasskkuu!!  

SSEENNJJSSKKII  UUSSKKOOCCII  
448800..  ggooddiiššnnjjiiccaa  ddoollaasskkaa  uusskkookkaa  uu  SSeennjj  ((11553377..--22001177..))  

  
PPoo  ppaadduu  HHeerrcceeggoovviinnee  uu  ttuurrsskkee  rruukkee  mmnnooggii  ssuu  

kkrrššććaannii  nnaappuussttiillii  ssvvoojj  kkrraajj  ii  oottiiššllii  uu  KKlliiss  kkoojjiimm  jjee  ttaaddaa  
zzaappoovviijjeeddaaoo  hhrrvvaattsskkii  vveelliikkaašš  PPeettaarr  KKrruužžiićć..  TTee  ssuu  iizzbbjjeegglliiccee  
nnaazziivvaallii  uusskkoocciimmaa..  OOnnii  ssuu  ppoojjaaččaallii  ppoossaadduu  KKlliissaa  kkoojjii    jjee  bbiioo  
vvaažžaann  kklljjuučč  zzaa  pprroollaazz  iizz  ddaallmmaattiinnsskkoogg  zzaalleeđđaa  ii  BBoossnnee  nnaa  
mmoorree..  TTuurrccii  ssuu  11553377..  ooppssjjeellii  KKlliiss  ttee  ggaa  nnaakkoonn  kkrrvvaavviihh  bbiittaakkaa  
ii  oossvvoojjiillii..  UUzz  mmnnooggee  bbrraanniitteelljjee  ppooggiinnuuoo  jjee  ii  ssaamm  PPeettaarr  
KKrruužžiićć..  NNaakkoonn  ppaaddaa  KKlliissaa  uu  ttuurrsskkee  rruukkee  11553377..  ggooddiinnee,,  
pprreeoossttaallii  uusskkooccii  ooddllaazzee  uu  SSeennjj  ggddjjee  ssuu  uuzzeettii  uu  ccaarrsskkuu  
((aauussttrriijjsskkuu))  sslluužžbbuu  kkaaoo  ppllaaććeenniiccii  ttee  ssee  ssttaavvlljjaajjuu    ppoodd  zzaaššttiittuu  
ccaarraa  FFeerrddiinnaannddaa  II..  IIaakkoo  nniissuu  iimmaallii  nniikkaakkvvee  ppoommoorrsskkee  
ttrraaddiicciijjee  uubbrrzzoo  ssuu  ssaa  ssvvoojjiimm  mmaalliimm  bbrraacceerraammaa  ppoossttaallii  vvjjeeššttii  
ppoommoorrccii..  OOdd  11554400..  nnaappaaddaajjuu  ttuurrsskkee  ii  mmlleettaaččkkee    bbrrooddoovvee  ii  
ppoossjjeeddee..  TTaakkoo  ssuu  iizzaazzvvaallii  UUsskkooččkkii  rraatt  ((11661155..––11661177..))  
iizzmmeeđđuu  VVeenneecciijjee  ii  AAuussttrriijjee  kkoojjii  ssee  vvooddiioo  nnaa  ppooddrruuččjjuu  
JJaaddrraannaa  ii  ssjjeevveerrnnee  IIttaalliijjee  bbeezz  ooddlluuččuujjuuććeegg  uussppjjeehhaa  aallii  
ppoorraazznnoo  zzaa  uusskkookkee..    

MMaaddrriiddsskkiimm  mmiirroomm  11661177..  ggooddiinnee  AAuussttrriijjaa  ssee  
oobbvveezzaallaa  pprroottjjeerraattii  uusskkookkee  iizz  SSeennjjaa,,  ššttoo  jjee  ii  uuččiinnjjeennoo  ttee  ssuu  
uusskkooccii  rraasseelljjeennii  uu  ŽŽuummbbeerraakk,,  OOttooččaacc,,  nnaa  ppooddrruuččjjee  ookkoo  
PPaazziinnaa  ii  iissppoodd  UUččkkee,,  uu  DDaallmmaacciijjuu  ii  BBoossnnuu..  ddookk  ssuu  nnjjiihhoovvii  
bbrrooddoovvii  ssppaalljjeennii..    UUsskkooccii  ssuu  uusskkoorroo  ppoossttaallii  ddiioo  nnaarrooddnnee  
ttrraaddiicciijjee,,  aa  oo  nnjjiihhoovviimm    hheerroojjsskkiimm  ppoodduuhhvvaattiimmaa  iissppjjeevvaannoo  
jjee  ppuunnoo  ppjjeessaammaa..      

SSeennjjsskkii  uusskkooccii  ssuu  oossaammlljjeennaa  ppoojjaavvaa  uu  ppoovviijjeessttii  
eeuurrooppsskkiihh  nnaarrooddaa..  PPrrvvoo  uuttooččiiššttee  uusskkookkaa  bbiillaa  jjee  ttvvrrđđaavvaa  
KKlliiss..  JJeezzggrruu  uusskkookkaa  ssaaččiinnjjaavvaallii  ssuu  ssiinnoovvii  hhrrvvaattsskkoogg  
nnaarrooddaa,,  pprreebbjjeezzii  kkoojjii  uusskkooččiiššee  iizz  ppoorroobblljjeenniihh  kkrraajjeevvaa,,  kkaadd  
iimm  jjee  ppoo  nneepprraavveeddnnoomm  rraattnnoomm  pprraavvuu  oodduuzzeettaa  HHrrvvaattsskkaa  
ddoommoovviinnaa..  PPoossttoojjii  pprreeddaajjaa  ppoo  kkoojjoojj  ssuu    ssee  uusskkooccii  zzaakklleellii  
ddaa  ććee  ssee,,  zzaa  ooppuussttjjeellaa  ooggnnjjiiššttaa,,  nnaappuušštteennee  zzeemmlljjee  ii  
ppoorroobblljjeennee  nnaarrooddee,,  oossvveettiittii  jjeeddnnaakkoo  ii  TTuurrcciimmaa  ii  
MMlleeččaanniimmaa  ii  ttoo  uuvviijjeekk  ii  ssvvuuggddjjee..  TTaajj  ssttrraaššaann  zzaavvjjeett  uusskkooccii  
ssuu  ooddrržžaallii  ppuunniihh  ssttoottiinnuu  ggooddiinnaa,,  ssvvoojjoomm  jjuunnaaččkkoomm  
bboorrbboomm,,  kkoojjaa  jjee,,  ssaa  ttvvrrđđaavvoomm  NNeehhaajj,,  ssiimmbbooll  ttee  ssttoolljjeettnnee  
bboorrbbee  zzaa  ččaasstt  ii  sslloobboodduu  nnaa  kkooppnnuu  ii  mmoorruu  pprroottiivv  TTuurraakkaa  ii  
VVeenneecciijjee..      

UUsskkooccii  ssuu  oossttaavviillii  ttrraaggaa  ii  uu  hhrrvvaattsskkoojj  ppoovviijjeessttii..  
NNjjiihhoovvaa  bboorrbbaa  ssee  ssmmaattrraa  AAnntteemmuurraallee  CChhrriissttiiaanniittaattiiss  
((pprreeddzziiđđeemm  kkrrššććaannssttvvaa))  ššttoo  ssuu  ii  ddookkaazzaallii  ssvvoojjoomm  ssttoolljjeettnnoomm  
bboorrbboomm  zzaa  oobbrraannuu  HHrrvvaattsskkee  ii  kkrrššććaannssttvvaa..  
  

PPrriirreeddiioo  GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  


