
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

  
GGRRAADDSSKKII  MMUUZZEEJJ  SSEENNJJ  

uu  pprriiggooddii  pprroossllaavvee  
MMeeđđuunnaarrooddnnoogg  ddaannaa  mmuuzzeejjaa  

((1188..  ssvviibbnnjjaa  22001177..))  
nnaa  zzaaddaannuu  tteemmuu  MMDDCC--aa  

  
MMUUZZEEJJII  II  SSPPOORRNNEE  PPOOVVIIJJEESSTTII::            
GGOOVVOORRIITTII  OO  NNEEIIZZRREECCIIVVOOMM  UU  

MMUUZZEEJJIIMMAA  
((MMuusseeuummss  aanndd  ccoonntteesstteedd  hhiissttoorriieess::  

SSaayyiinngg  tthhee  uunnssppeeaakkaabbllee  iinn  mmuusseeuummss))  
  

pprriirreeddiioo  jjee  iizzlloožžbbuu  
  

SSEENNJJSSKKEE  ŽŽRRTTVVEE    
11993377..--  22001177..  

  

  
  

PPoozziivvaammoo  VVaass  ddaa  nnaamm  ssee  pprriiddrruužžiittee      
uu  GGrraaddsskkoomm  mmuuzzeejjuu  SSeennjjuu    

uu  ččeettvvrrttaakk  1188..  ssvviibbnnjjaa  22001177..  
uu  1111,,0000  ssaattii  

  
RRaaddoo  VVaass  ooččeekkuujjeemmoo!!  

 



GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  pprriiddrruužžiioo  ssee  oovvooggooddiiššnnjjoojj  
mmaanniiffeessttaacciijjii  oobbiilljjeežžaavvaannjjaa  MMeeđđuunnaarrooddnnoogg  ddaannaa  mmuuzzeejjaa  aa  
kkoojjaa  ppoovveezzuujjee  ssvvee  mmuuzzeejjee  ssvviijjeettaa..    PPuutteemm  MMDDCC--aa  IICCOOMM  jjee  
ppoozzvvaaoo  ssvvee  hhrrvvaattsskkee  mmuuzzeejjee  nnaa  oobbiilljjeežžaavvaannjjee  
MMeeđđuunnaarrooddnnooggaa  ddaannaa  mmuuzzeejjaa  1188..  ssvviibbnnjjaa  oovvee  ggooddiinnee  nnaa  
zzaaddaannuu  tteemmuu::  „„MMuuzzeejjii  ii  ssppoorrnnee  ppoovviijjeessttii::  ggoovvoorriittii  oo  
nneeiizzrreecciivvoomm  uu  mmuuzzeejjiimmaa""  ((MMuusseeuummss  aanndd  ccoonntteesstteedd  
hhiissttoorriieess::  SSaayyiinngg  tthhee  uunnssppeeaakkaabbllee  iinn  mmuusseeuummss))..  

  IICCOOMM  jjee  oovvuu  ((cciittiirraamm  „„iinnttrriiggaannttnnuu““))  tteemmuu  
pprreeddlloožžiioo  sslliijjeeddoomm  vveelliikkiihh  pprroommjjeennaa  uu  ddrruuššttvvuu  kkaaoo  ššttoo  ssuu  
ddeemmookkrraattiizzaacciijjaa  ddrruuššttvvaa,,  nnoovvii  kkoommuunniikkaacciijjsskkii  mmooddeellii,,  
iinntteerraakkttiivvnnoosstt  ii  ddiinnaammiizzaamm,,  kkoojjii  iizz  tteemmeelljjaa  mmiijjeennjjaajjuu  rraadd  
mmuuzzeejjaa..  PPrreeddlloožžeennaa  iiddeejjaa  jjee  nnoovvii  iizzaazzoovv  jjaavvnnoogg  ddjjeelloovvaannjjaa  
ssuuvvrreemmeennooggaa  mmuuzzeejjaa  kkaaddaa  oorrggaanniizziirraannjjeemm  rraazznnoovvrrssnniihh  
aakkttiivvnnoossttii  nnaa  pprreeppoorruuččeennuu  tteemmuu  mmoožžee  sslloobbooddnnoo  pprrooggoovvoorriittii  
ii  oo  ttzzvv..  tteešškkoojj  pprrooššlloossttii  iizz  vvllaassttiittoogg  nnaasslljjeeđđaa  kkoojjaa  ssee  ooddnnoossii  
nnaa  rraazznnee  rraattnnee  ii  ddrruuššttvveennoo--ppoolliittiiččkkee  ttrraauummee  ii  nneepprraavvddee,,  
uuggrroožžeennaa  lljjuuddsskkaa  pprraavvaa  ii  ssll..  

GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  zzaakklljjuuččiioo  jjee  ddaa  jjee  oovvoo  
jjeeddiinnssttvveennaa  pprriilliikkaa  ddaa  uu  pprriiggooddii  oobbiilljjeežžaavvaannjjaa  oovvooggooddiiššnnjjeegg  
MMeeđđuunnaarrooddnnooggaa  ddaannaa  mmuuzzeejjaa  nnaa  zzaaddaannuu  tteemmuu  pprriirreeddii  ffoottoo  
iizzlloožžbbuu  ss  pprriiggooddnniimm  tteekkssttoovviimmaa  oo  kkrrvvaavvoomm  zzllooččiinnuu  kkoojjii  jjee  
ttiijjeekkoomm  ppoovviijjeessttii  pprreeššuuććiivvaann  aa  kkoojjii  ssee  ddooggooddiioo  uu  SSeennjjuu  pprriijjee  
8800  ggooddiinnaa  ppoozznnaatt  kkaaoo  SSeennjjsskkee  žžrrttvvee,,  ššttoo  jjee  uuzzeettoo  ii  zzaa  nnaasslloovv  
iizzlloožžbbee..  „„SSeennjjsskkee  žžrrttvvee    ((11993377..--  22001177..))..""  

SSeennjjsskkee  žžrrttvvee  nnaazziivv  jjee  zzaa  kkrrvvaavvii  ddooggaađđaajj  kkoojjii  ssee  
ddooggooddiioo  99..  ssvviibbnnjjaa  11993377..  uu  SSeennjjuu  uu  uulliiccii  PPoottookk  kkaaddaa  ssuu  
jjuuggoossllaavveennsskkii  žžaannddaarrii  bbeezz  iikkaakkvvoogg  ppoovvooddaa  ppuuccaallii  nnaa  
sskkuuppiinnuu  mmllaaddiihh  GGoossppiiććaannaa  kkoojjii  ssuu  ddooššllii  uu  SSeennjj  ss  hhrrvvaattsskkoomm  
zzaassttaavvoomm  ppjjeevvaajjuuććii  pprriittoomm  ddoommoolljjuubbnnee  ppjjeessmmee..    

TTooggaa  ddaannaa  uu  SSeennjjuu  jjee  ooddrržžaann  kkoonncceerrtt  hhrrvvaattsskkoogg  
ppjjeevvaaččkkoogg  ddrruuššttvvaa  ""TTrreebbeevviićć""  iizz  SSaarraajjeevvaa,,  ttee  zzbboorr  ppoossvveeććeenn  
MMaattiijjii  GGuuppccuu  ii  bbrraaććii  RRaaddiićć  uu  oorrggaanniizzaacciijjii  HHrrvvaattsskkee  sseelljjaaččkkee  
ssttrraannkkee..  NNaa  vveelliiččaannssttvveennoomm  zzbboorruu  HHSSSS--aa  uu  SSeennjjuu  
oorrggaanniizziirraannoomm  nnaa  VVeelliikkoojj  ppllaaccii  ookkuuppiioo  ssee  nnaarroodd  ii  mmllaaddoosstt::  
GGoossppiiććaa,,  SSeennjjaa,,  KKrriivvoogg  PPuuttaa,,  PPooddggoorrjjaa  ii  LLiikkee,,    nnjjiihh  ookkoo  
66000000..  NNaakkoonn  vveesseelljjaa,,  ppjjeessmmee  ii  ssppoorrttsskkiihh  aakkttiivvnnoossttii  
rraazzddrraaggaannaa  ggoossppiiććkkaa    mmllaaddoosstt  vvrraaććaallaa  ssee  ssvvoojjiimm  kkuuććaammaa..  
ŽŽaannddaarrmmeerriijjsskkii  vvoodd,,  ččuuvvaarr    zzllooččiinnaaččkkoogg  jjuuggoossllaavveennsskkoogg  
rreežžiimmaa  uu  SSeennjjuu,,  rraassppoorreeđđeenn  uu  uulliiccii  PPoottookk,,  ssaaččeekkaaoo  jjee  
GGoossppiiććaannee  nnaa  ppoovvrraattkkuu  kkuuććaammaa  ttee  mmuuččkkii  iizz  zzaassjjeeddee  ppuuccaaoo  ii  
nnaa  mmjjeessttuu    uubbiioo  ggoossppiiććkkuu  mmllaaddoosstt  ii  ttoo  ššeesstt  mmllaaddiiććaa  ii  jjeeddnnuu  
ddjjeevvoojjkkuu..  TToomm  pprriilliikkoomm    rraannjjeennoo  jjee  ii  pprreekkoo  5500  ssuuddiioonniikkaa  
sskkuuppaa..  

TTaaddaa  ssuu  uubbiijjeennii  ::  TToommee  NNiikkššiićć,,  NNiikkoollaa  BBeevvaannddiićć,,  
MMaarrkkoo  SSmmoollččiićć,,  KKaattiiccaa  TToonnkkoovviićć,,  FFrraannee  JJeellaaččaa,,  ddookk  ssuu  

tteešškkoo  rraannjjeennii  ii  iissttooggaa  ddaannaa  ppooddlleeggllii  rraannaammaa  JJaakkoovv  MMiillkkoovviićć  
ii  PPeerree  FFrrkkoovviićć..  HHrrvvaattsskkaa  mmllaaddoosstt  iizz  GGoossppiiććaa  uubbiijjeennaa  jjee  
SSeennjjuu  jjeerr  ssee  vveesseelliillaa  ii  ppjjeevvaallaa  ddoommoolljjuubbnnee  ppjjeessmmee  ttee  kklliiccaallaa  
MMIIRRUU,,  SSLLOOBBOODDII,,  HHRRVVAATTSSKKOOJJ……  NNaažžaalloosstt  zzaa  oovvaajj  
kkrrvvaavvii  zzllooččiinn  ddoo  ddaannaass  nniittkkoo  nniikkaadd  nniijjee  ooddggoovvaarraaoo..    

OOvvee  ggooddiinnee  nnaavvrrššaavvaa  ssee  8800  ggooddiinnaa  oodd  ttoogg  ttuužžnnoogg  ii  
kkrrvvaavvoogg  ddooggaađđaajjaa  kkoojjeemm  jjee,,  ššttoo  ssee  ttiiččee  ookkrruuttnnoossttii  ii  
nneeččoovvjjeeččnnoossttii,,  tteešškkoo  nnaaććii  rraavvnnoogg  uu  ssvvjjeettsskkoojj  ppoovviijjeessttii..  

NNaakkoonn  ddvvaa  ddaannaa  oodd  kkrrvvaavvoogg  zzllooččiinnaa  ssttrraaddaallii  
GGoossppiiććaannii  ddoossttoojjaannssttvveennoo  ssuu  ssaahhrraannjjeennii  nnaa  ggrroobblljjuu  uu  
GGoossppiiććuu,,  aa  uu  kkaappeellii  ssvv..  IIvvaannaa  NNeeppoommuukkaa    ii  nnaa  ggrraaddsskkoomm  
ggrroobblljjuu  ssvv..  MMaarriijjee  MMaaggddaalleennee  uu  GGoossppiiććuu  ppooddiiggnnuuttee  ssuu  iimm  
ssppoommeenn  ppllooččee..  

NNaažžaalloosstt,,    ttiijjeekkoomm  ppoovviijjeessttii  oo  oovvoomm  ddooggaađđaajjuu  jjee  
bbiilloo  zzaabbrraannjjeennoo  ppiissaattii  iillii  ggaa  ssppoommiinnjjaattii  uu  sslluužžbbeenniimm  
iizzvvjjeeššććiimmaa  ttee  jjee  iissttii  bbiioo  pprreeššuuććiivvaann  ssvvee  ddoo  11999911..  ggooddiinnee  
kkaaddaa  jjee  nnaappookkoonn  sskkiinnuutt  vveeoo  ššuuttnnjjee  ii  rreeččeennaa  iissttiinnaa  oo  oovvoomm  
kkrrvvaavvoomm  ddooggaađđaajjuu  uu  SSeennjjuu,,  ttee  jjee  nnaa  mmjjeessttuu  zzllooččiinnaa    
ppoossttaavvlljjeennaa  ii  ssppoommeenn  ppllooččaa  uubbiijjeenniimmaa..  

UU  hhrrvvaattsskkoojj  ppoovviijjeessttii  SSeennjjsskkee  žžrrttvvee  ssuu  ddookkaazz  
ppoolliittiiččkkoogg  tteerroorraa  uu  HHrrvvaattsskkoojj  zzaa  vvrriijjeemmee  SSttoojjaaddiinnoovviiććeevvee  
vvllaaddee  uu  KKrraalljjeevviinnii  JJuuggoossllaavviijjii..  TToo  jjee  vvrriijjeemmee  ddrržžaavvnnoogg  
tteerroorraa  kkoojjii  jjee  uullaazziioo  uu  ssvvee  ppoorree  jjaavvnnoogg  žžiivvoottaa  aa  iissttii  ssee  
mmaanniiffeessttiirraaoo  kkrroozz  nneekkaažžnnjjeennee  zzllooččiinnee,,  uubboojjssttvvaa  ii  cceennzzuurruu  
ssvvaakkee  vvrrssttee..  TToo  nnaamm  ddookkaazzuujjee  ii  zzllooččiinn  uu  SSeennjjuu  kkoojjii  nnaamm  jjee,,  
oossiimm  ššttoo  jjee  ooddnniioo  žžrrttvvee,,  sslliikkoovviittoo  ppookkaazzaaoo  tteerroorr  ddrržžaavvnniihh  
oorrggaannaa  vvllaassttii  kkoojjii  ssee  ooddnnoossiioo  ii  nnaa  cceennzzuurruu  ttiisskkaa  ii  rreedduukkcciijjuu  
iinnffoorrmmaacciijjaa  oo  oovvoomm  kkrrvvaavvoomm  ddooggaađđaajjuu..  OOnn  jjee  uujjeeddnnoo  
ooččiigglleeddaann  ddookkaazz  ii  pprriimmjjeerr  ddrržžaavvnnoogg  tteerroorraa  ooddnnoossnnoo  nnaaččiinnaa  
pprriimmjjeennee  ssiillee  uu  pprroovvoođđeennjjuu  ii  ooččuuvvaannjjuu  ddrržžaavvnnee  vvllaassttii..    

NNaa  ssrreeććuu  iippaakk  uu  lliitteerraattuurrii  ppoossttoojjee  ddeettaalljjnnii  ooppiissii  
oovvoogg  ddooggaađđaajjaa  kkaaoo  ii  iizzjjaavvee  ssuuddiioonniikkaa  pprroossllaavvee,,  ggrraađđaannaa  --  
ooččeevviiddaaccaa  ii  žžaannddaarraa  uukklljjuuččeenniihh  uu  ssaamm  ttiijjeekk  zzbbiivvaannjjaa..  UUzz  
sslluužžbbeennaa  pprriiooppććeennjjaa  oo  kkrrvvaavviimm  ddooggaađđaajjiimmaa  uu  SSeennjjuu  ddaannaa  99..  
ssvviibbnnjjaa  11993377..  ggooddiinnee  iissccrrppaann  ooppiiss  ddaaoo  jjee  ddrr..  VVllaattkkoo  MMaaččeekk  
kkoojjii  jjee  nnaavveeoo  ii  ddeettaalljjnnee  iisskkaazzee  ššeezzddeesseettaakk  ssuuddiioonniikkaa  ii  
ooččeevviiddaaccaa..  

DDooggaađđaajj  uu  SSeennjjuu  jjeeddaann  jjee  uu  nniizzuu  pprriimmjjeerraa  
rreepprreessiivvnniihh  mmeettooddaa  kkoojjiimmaa  ssee  ššttiittiioo  ppoossttoojjeeććii  ddrržžaavvnnii  
rreežžiimm..  KKoodd  uuttvvrrđđiivvaannjjaa  ppoolliittiikkee  ii  ssuussttaavvaa  pprroovvoođđeennjjaa  
ddrržžaavvnniihh  mmjjeerraa  mmoorraammoo  iimmaattii  nnaa  uummuu  ddaa  ssee  rreepprreessiivvnnii  
aappaarraatt  nniijjee  zzaauussttaavviioo  ssaammoo  nnaa  gguuššeennjjuu  ppoobbuunnaa  ii  nneemmiirraa  vveećć  
ddaa  jjee  kkoonnttrroolliirraaoo  ddrruuššttvveennii  žžiivvoott  nnaa  ssvviimm  nnjjeeggoovviimm  
rraazziinnaammaa..  PPoodd  ttiimm  ppooddrraazzuummiijjeevvaammoo  cceennzzuurruu  ttiisskkaa,,  
kkoonnttrroolluu  kkoommuunniikkaacciijjaa  ii  ssvviihh  oobblliikkaa  iisskkaazziivvaannjjaa  mmiiššlljjeennjjaa  
ššttoo  ssuu  bbiillaa  uu  ssuupprroottnnoossttii  ss  oossnnoovvnniimm  nnaaččeelliimmaa  ddrržžaavvnnee  

vvllaassttii,,  kkaaoo  ššttoo  ssuu  ppoolliittiiččkkaa  uubboojjssttvvaa  ii  tteerroorriissttiiččkkee  aakkcciijjee  ššttoo  
ssuu  iihh  pprroovvooddiillii  ppoolliicciijjsskkii  ii  žžaannddaarrmmeerriijjsskkii  oorrggaannii  
jjuuggoossllaavveennsskkoogg  rreežžiimm..  MMeeđđuuttiimm,,  ddooggaađđaajjee  uu  SSeennjjuu  ttrreebbaa  uu  
pprrvvoomm  rreedduu  pprroommaattrraattii  kkaaoo  pprriimmjjeerr  ppoolliittiiččkkoogg  tteerroorraa  
KKrraalljjeevviinnee  JJuuggoossllaavviijjee,,  kkoojjii  ssee  vvrrššiioo  uu  HHrrvvaattsskkoojj  ttjj..  nnaa  
ppooddrruuččjjuu  kkoojjee  jjee  zzaa  vvllaaddaajjuuććii  ppoolliittiiččkkii  rreežžiimm  bbiilloo  
nnaajjddeelliikkaattnniijjee  ss  oobbzziirroomm  nnaa  aakkuuttnnoosstt  hhrrvvaattsskkoogg  ppiittaannjjaa  ii  ssvvee  
mmaassoovvnniijjii  hhrrvvaattsskkii  nnaacciioonnaallnnii  ppookkrreett  nnaa  ččeelluu  ssaa  HHSSSS--oomm..    

KKlljjuuččnnaa  ččiinnjjeenniiccaa  kkoojjaa  ddaajjee  oobbiilljjeežžjjee  kkrrvvoopprroolliiććuu  
uu  SSeennjjuu  jjeesstt  ssppoozznnaajjaa  ddaa  ssuu  uubbiijjeennii  mmllaaddii  nneennaaoorruužžaannii  lljjuuddii  
ttee  ddaa  nniijjee  bbiilloo  ssppoommeennaa  oo  iinncciiddeennttiimmaa  ii  pprroovvookkaacciijjaammaa  kkoojjii  
bbii  ddaallii  ppoovvooddaa  zzaa  uuppoorraabbuu  ssiillee  ii  oopprraavvddaaoo  aakkcciijjee  
žžaannddaarrmmeerriijjsskkiihh  sslluužžbbeenniikkaa..  NNaakkoonn  oovvoogg  kkrrvvoopprroolliiććaa    uu  
SSeennjjuu  lleeggaallnnii  oorrggaannii  pprraavvnnee  vvllaassttii  nnaassttoojjaallii  ssuu  oonneemmoogguuććiittii  
iissttrraagguu  ii  ssppoozznnaavvaannjjee  pprraavvee  iissttiinnee  oo  oovvoojj  tteešškkoojj  ttrraaggeeddiijjii  iizz  
hhrrvvaattsskkee  ppoovviijjeessttii..    

ČČiinnjjeenniiccee  ddoo  kkoojjiihh  ssee  ddooššlloo  iissttrraaggoomm  
iinntteerrpprreettiirraannee  ssuu  nnaa  nnaaččiinn  ddaa  zzaaššttiittee  ppooččiinniiooccee  zzllooččiinnaa..  
MMeeđđuuttiimm,,  jjaavvnnoo  mmnniijjeennjjee  oossuuddiilloo  jjee  zzllooččiinn..  TTiisskkaannjjeemm  
lleettaakkaa,,  iissttiiccaannjjeemm  ccrrnniihh  zzaassttaavvaa,,  oossnniivvaannjjeemm  ffoonnddaa  zzaa  
ppoommooćć  oobbiitteelljjiimmaa  nnaassttrraaddaalliihh,,  mmiissaammaa  zzaadduuššnniiccaammaa,,  
bboojjkkoottoomm  rreežžiimmsskkiihh  nnoovviinnaa,,  ššttrraajjkkoomm,,  ddeemmoonnssttrraacciijjaammaa  ii  
ddrruuggiimm  ttaaddaa  nneeddooppuušštteenniimm  ssrreeddssttvviimmaa  nnaarroodd  jjee  iizzrraazziioo  
pprrootteesstt  ii  aannttiirreežžiimmsskkoo  rraassppoolloožžeennjjee..    

NNaa  tteemmeelljjuu  iisskkaazzaannoogg  vviiddlljjiivvoo  jjee,,  ddaa  kkaaddaa  jjee  rriijjeečč  
oo  pprriimmjjeennii  ssiillee  ii  ooččuuvvaannjjuu  vvllaassttii,,  SSttoojjaaddiinnoovviiććeevvaa  vvllaaddaa  nniijjee  
bbiillaa  bbiittnnoo  ddrruuggaaččiijjaa  oodd  pprreetthhooddnniihh  jjuuggoossllaavveennsskkiihh  vvllaaddaa,,  
iiaakkoo  jjee  bbiioo  oottvvoorreenn  ddiijjaalloogg  iizzmmeeđđuu  MM..  SSttoojjaaddiinnoovviiććaa  ii  VV..  
MMaaččeekkaa,,  oo  aakkttuuaallnnoomm  hhrrvvaattsskkoomm  ppiittaannjjuu  kkoojjee  nniijjee  rriijjeeššeennoo,,  
aa  ssaammiimm  ttiimmee  nniijjee  pprreessttaallaa  nnii  ssttrraahhoovvllaaddaa  zzaa  ooppssttoojjnnoosstt  
HHrrvvaattsskkee  ii    hhrrvvaattsskkoogg  nnaarrooddaa..    

BBuudduuććii  GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  uu  ssvvoojjeemm  ffuunndduussuu  
ppoossjjeedduujjee  bbooggaattuu  ffoottoo--ddookkuummeennttaacciijjuu  ii  ppoottrreebbnnuu  lliitteerraattuurruu  
oo  oovvoomm  ddooggaađđaajjuu,,  kkaakkoo  bbii  mmnnooggii  ssaazznnaallii  zzaa  oovvaajj  
pprreeššuuććiivvaannii  kkrrvvaavvii  ddooggaađđaajj  uu  pprriiggooddii  nnjjeeggoovvee  8800--ttee  
ggooddiiššnnjjiiccee,,  iissttuu  jjee  pprreeddssttaavviioo  jjaavvnnoossttii  oovvoomm  iizzlloožžbboomm  
pprriirreeđđeennoomm  ppoovvooddoomm  oobbiilljjeežžaavvaannjjaa  oovvooggooddiiššnnjjeegg  
MMeeđđuunnaarrooddnnoogg  ddaannaa  mmuuzzeejjaa..  

ZZaa  iizzlloožžbbuu  jjee  kkoorriišštteennaa  ddoossttuuppnnaa  lliitteerraattuurraa  ii  
ddookkuummeennttaacciijjaa  kkaaoo  ii  ffoottoo--aarrhhiivvaa  GGMMSS  ii  vviiššee  iinntteerrnneettsskkiihh  
ppoorrttaallaa..  ZZaahhvvaalljjuujjeemmoo  ssvviimmaa  kkoojjii  ssuu  ddoopprriinniijjeellii  oossttvvaarreennjjuu  
oovvee  iizzlloožžbbee..  

PPrriirreeddiioo  GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  


