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GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  ((GGMMSS))  uukklljjuuččiioo  ssee  uu  ttrriinnaaeessttuu  
mmaanniiffeessttaacciijjuu  „„NNooćć  mmuuzzeejjaa““  22001188..  kkoojjuu  nnaa  nnaacciioonnaallnnoojj  rraazziinnii  
oorrggaanniizziirraa  HHrrvvaattsskkoo  mmuuzzeejjsskkoo  ddrruuššttvvoo  nnaa  tteemmuu  MMuuzzeejjii  ii  ssppoorrtt  ––  
bbrržžee,,  vviiššee,,  jjaaččee....//cciittiiuuss,,  aallttiiuuss,,  ffoorrttiiuuss””ii    ppoodd  oolliimmppiijjsskkiimm  ggeesslloomm  
VVaažžnnoo  jjee  ssuuddjjeelloovvaattii..  

OOvvooggooddiiššnnjjaa  mmaanniiffeessttaacciijjaa  ppoovveezzuujjee  mmuuzzeejjee  ii  ssppoorrtt    nnaa  
nnaacciioonnaallnnoojj  rraazziinnii  aa  kkaakkoo  GGMMSS  uu  ssvvoomm  ffuunndduussuu  nneemmaa  zzbbiirrkkuu  nnaa  
tteemmuu  ssppoorrttaa  ooddlluuččiioo  jjee  pprriipprreemmiittii  iizzlloožžbbuu  nnaa  tteemmuu  SSppoorrttsskkii  žžiivvoott  
nnaa  ppooddrruuččjjuu  GGrraaddaa  SSeennjjaa..    

TTrriinnaaeessttoo  iizzddaannjjee  NNooććii  mmuuzzeejjaa  oorrggaanniizziirraa  HHrrvvaattsskkoo  
mmuuzzeejjsskkoo  ddrruuššttvvoo  uu  ssuurraaddnnjjii  ss  bbrroojjnniimm  hhrrvvaattsskkiimm  mmuuzzeejjiimmaa  ii  
ddrruuggiimm  bbaaššttiinnsskkiimm  iinnssttiittuucciijjaammaa..  ‘‘SSppoorrttsskkoomm’’  tteemmoomm  nnaassttoojjii  ssee  
aannaalliittiiččkkii  ssaagglleeddaattii  aakkttuuaallnnoo  ssttaannjjee  ss  mmuuzzeejjsskkiimm  zzbbiirrkkaammaa  
ppoossvveeććeenniimmaa  ssppoorrttuu,,  ppoottaakknnuuttii  llookkaallnnee  iinniicciijjaattiivvee  nnaa  ooččuuvvaannjjee  ii  
vvrreeddnnoovvaannjjee  kkuullttuurree  ssppoorrttaa  kkrroozz  rraazznnoolliikkee  oobblliikkee  ddrruuššttvveennoogg  ii  
iinnddiivviidduuaallnnoogg  ssttvvaarraallaaššttvvaa,,  ttee  ssttvvoorriittii  oozzrraaččjjee  uu  kkoojjeemmuu  ssppoorrtt  
iimmaa  kkuullttuurroolloošškkuu  vvrriijjeeddnnoosstt..    

GGMMSS  jjee  uu  ookkvviirruu  oorrggaanniizzaacciijjee  oovvooggooddiiššnnjjee  NNooććii  
mmuuzzeejjaa,,  ooddlluuččiioo  tteekkssttoomm  ii  ffoottooggrraaffiijjoomm  pprreeddssttaavviittii    zznnaaččaajjnnuu  
kkuullttuurrnnuu  ii  ssppoorrttsskkuu  ddjjeellaattnnoosstt  ggrraaddaa  SSeennjjaa  oodd  nnjjeeggoovviihh  ppooččeettaakkaa  
ss  nnaaggllaasskkoomm  nnaa  ssppoorrttsskkee  kklluubboovvee  ii  ppoojjeeddiinnccee  kkoojjii  ssuu  ddjjeelloovvaallii  
kkrroozz  ppoovviijjeesstt    kkaaoo  ii  oonnee  kkoojjii  ddaannaass  aakkttiivvnnoo  ddjjeelluujjuu..  

SSppoorrtt  jjee  ppooppuullaarrnnaa  ii  rraaššiirreennaa  ddrruuššttvveennaa  ppoojjaavvaa,,    ddiioo  jjee  
ttrraaddiicciijjee  ii  kkuullttuurree  ssuuvvrreemmeennoogg  ddrruuššttvvaa  kkrroozz  bbrroojjnnee  ssppoorrttsskkee  
aakkttiivvnnoossttii  ii  nnaattjjeeccaannjjaa,,  bbiilloo  ddaa  ssee  rraaddii  oo  ttrraaddiicciijjii,,  rreekkrreeaacciijjii,,  
aammaatteerriizzmmuu  iillii  pprrooffeessiioonnaallnniimm  rraazznnoorrooddnniimm  ssppoorrttoovviimmaa..    

MMuuzzeejjii  iimmaajjuu  vvaažžnnuu  uulloogguu  uu  ssppoorrttsskkoo--ddrruuššttvveennoojj  
aakkttiivvnnoossttii  ii  ttoo  ssaakkuupplljjaannjjeemm  ggrraađđee  ii  ffoorrmmiirraannjjeemm  zzbbiirrkkii  kkoojjee  ssee  
ooddnnoossee  nnaa  ppoovviijjeesstt  ii  rraazzvvoojj  ooddrreeđđeennee  vvrrssttee  ssppoorrttaa    uu  kkoojjeemm  vvaažžnnuu  
uulloogguu  iimmaa  ppoojjeeddiinnaacc,,  ggrruuppaa  aallii  ii  zzaajjeeddnniiccaa..  SSaakkuupplljjeennaa  ggrraađđaa  jjee  
ddiioo  ssppoorrttsskkee  bbaaššttiinnee  kkoojjaa  jjee  vvaažžaann  ddiioo  iiddeennttiitteettaa  ddrruuššttvveennee  
zzaajjeeddnniiccee  ii  ppoojjeeddiinnccaa..  NNaažžaalloosstt  ttaa  bbaaššttiinnaa  ddaannaass  nniijjee  ddoovvoolljjnnoo  
zzaassttuupplljjeennaa  uu  hhrrvvaattsskkiimm  mmuuzzeejjiimmaa..  NNaaddaammoo  ssee  ddaa  ććee  
oovvooggooddiiššnnjjaa  NNooćć  mmuuzzeejjaa  ii  zzaaddaannaa  tteemmaa  ppoottaakknnuuttii  vveeććii  iinntteerreess  zzaa  
ssaakkuupplljjaannjjee  oovvee  vvrrssttee  ggrraađđee  kkaaoo  ii  ffoorrmmiirraannjjee  zzbbiirrkkii  uu  hhrrvvaattsskkiimm  
mmuuzzeejjiimmaa..    

SSeennjj,,  ssttaarrii  ggrraadd  ppoodd  NNeehhaajjeemm,,  oodd  ddaavvnniinnee  jjee  ppoozznnaatt  
kkaaoo  kkuullttuurrnnoo  aallii  ii  ssppoorrttsskkoo  ssrreeddiiššttee  ssvvoojjee  ššiirree  ookkoolliiccee..  UU  SSeennjjuu  jjee  
oodduuvviijjeekk  bbiioo  aakkttiivvaann  ssppoorrttsskkii  žžiivvoott..  TToo  ddookkaazzuujjee  ii  oossnniivvaannjjee  
ddrruuššttvvaa  zzaa  ttjjeelloovvjjeežžbbuu    vveećć  uu  1199..  ssttoolljjeeććuu  ppoodd  iimmeennoomm  SSeennjjsskkii  
SSookkooll..  DDrruuššttvvoo  jjee  oossnnoovvaannoo  zzbboogg  pprroommiiccaannjjaa  ttjjeelloovvjjeežžbbee  ii  
ššiirreennjjaa  nnaacciioonnaallnnee  ssvviijjeessttii..    

HHrrvvaattsskkii  SSookkooll  uu  SSeennjjuu  bbiioo  jjee  ssaassttaajjaalliiššttee  ii  ssttoožžeerr  
bboorrbbee  zzaa  sslloobboodduu  HHrrvvaattsskkee  aa  ddjjeelloovvaaoo  jjee  oodd  11888899..  ddoo  11992299..  
ggooddiinnee..  U počecima rad Društva odvijao se u prostorijama 
Gimnazije i Pučke škole. Sastavljen je i nacrt društvenih pravila. 
Tijekom čitavoga svoga postojanja ovo značajno kulturno i 
sportsko društvo Senja promicalo je kulturno-sportske i 
nacionalne vrednote zbog kojih je i osnovano. NNaažžaalloosstt,,  ddaannaass  uu  
SSeennjjuu  nnee  ddjjeelluujjee  nniijjeeddnnoo  ttaakkvvoo  iillii  sslliiččnnoo  ggiimmnnaassttiiččkkoo  ddrruuššttvvoo..  

NNaa  ssppoorrttsskkoomm  ppoolljjuu  SSeennjjaa  uu  nnoovviijjee  vvrriijjeemmee  ddjjeelluujjuu  
sslliijjeeddeeććii  ssppoorrttsskkii  kklluubboovvii  ii  ddrruuššttvvaa..  

NNooggoommeettnnii  kklluubb  ““NNeehhaajj””  SSeennjj  oossnnoovvaann  jjee  11992200..  
ggooddiinnee  ii  kkrroozz  nnjjeeggaa  ssuu  pprrooššllee  ggeenneerraacciijjee  ddjjeeccee  kkoojjaa  ssuu  kkrroozz  rraadd  uu  
kklluubbuu  ppoossttiiggllaa  ddoobbrree  ssppoorrttsskkee  rreezzuullttaattee..  KKlluubb  ssee  ddaannaass  nnaattjjeeččee  uu  
33..  HHNNLL  ––  zzaappaadd  ii  ookkuupplljjaa  ookkoo  114400  iiggrraaččaa  rraazznnee  ddoobbii,,  
rraassppoorreeđđeenniihh  uu  66  rraazzlliiččiittiihh  kkaatteeggoorriijjaa..    

RRuukkoommeettnnii  kklluubb  ““SSeennjj””  oossnnoovvaann  jjee  11995566..  ggooddiinnee,,  aa  
nnaajjvveeććii  uussppjjeehh    oossttvvaarriioo  jjee    22000011..//0022..  ggooddiinnee  oossvvaajjaannjjeemm  pprrvvoogg  
mmjjeessttaa  uu  22..  lliiggii  zzaappaadd  ččiimmee  jjee  sstteekkaaoo  pprraavvoo  ddaa  kkrroozz  kkvvaalliiffiikkaacciijjee  
iizzbboorrii    uullaazzaakk  uu  vviiššii  rraanngg  ooddnnoossnnoo  uu  11..  lliigguu..  DDaannaass  ssee  nnaattjjeeččee  uu  
22..  lliiggii  zzaappaadd..    

ŽŽeennsskkii  rruukkoommeettnnii  kklluubb  „„SSeenniiaa““  oossnnoovvaann  jjee  uu  sskkllooppuu  
RRuukkoommeettnnoogg  kklluubbaa  SSeennjjaa  ddjjeelluujjee  ssaammoossttaallnnoo  oodd  44..  lliissttooppaaddaa  
22000033..  ggooddiinnee..  OOssiimm  sseenniioorrsskkee  eekkiippee  iimmaa  jjoošš  ddvviijjee  mmllaađđee  sseekkcciijjee::  
ddjjeevvoojjččiiccee  rroođđeennee  22000044..  ggooddiinnee  kkoojjee  ssuu  22001177..  ggooddiinnee  ppoossttaallee  
aakkttiivvnnee  pprrvvaakkiinnjjee  HHrrvvaattsskkee,,  ddookk  ssee  mmllaađđee  ddjjeevvoojjččiiccee  22000066..  
ggooddiiššttee  nnaattjjeeččuu  uu  ŽŽuuppaanniijjsskkoojj  lliiggii..  

NNooggoommeettnnii  kklluubb  „„BBuunnjjeevvaacc““  jjee  oossnnoovvaann  11998833..  
ggooddiinnee  aa  ddaannaass  ssee  nnaattjjeeččee  uu  11..  ŽŽNNLL  LLiiččkkoo--sseennjjsskkoojj..  

JJeeddrriilliiččaarrsskkii  kklluubb  ““SSeennjj””    jjee  oossnnoovvaann  11999933..  ggooddiinnee  ss  
cciilljjeemm  ookkuupplljjaannjjaa  ggrraađđaannaa  zzaaiinntteerreessiirraanniihh  zzaa  rreekkrreeaacciijjuu  ii  
nnaattjjeeccaannjjee  nnaa  rreeggiioonnaallnniimm,,  ddrržžaavvnniimm  ii  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  
nnaattjjeeccaannjjiimmaa  uu  jjeeddrreennjjuu..  ZZaaddaaććee  kklluubbaa  ssuu  pprroommiiccaannjjee  ii  rraazzvvoojj  
ššppoorrttsskkoogg  jjeeddrreennjjaa,,  oossiigguurraannjjee  ssuuddjjeelloovvaannjjaa  nnaa  jjeeddrriilliiččaarrsskkiimm  
nnaattjjeeccaannjjiimmaa,,  oorrggaanniizziirraannjjee  ii  pprroovvoođđeennjjee  šškkoollee  jjeeddrreennjjaa  zzaa  ssvvee  
uuzzrraassttee..    

TTkkdd  kklluubb  „„SSeennjj““    jjee  oossnnoovvaann  11999944..  ggooddiinnee..  ČČllaanniiccee  
kklluubbaa  ssuu  eeuurrooppsskkee  jjuunniioorrsskkee  pprrvvaakkiinnjjee  ii  ssvvjjeettsskkee  vviicceepprrvvaakkiinnjjee..  
DDaannaass  kklluubb  bbrroojjii  2255  ččllaannoovvaa  ddjjeeččjjee  šškkoollee  ttaaeekkwwoonnddooaa  ii  1122  
nnaattjjeeccaatteelljjaa..  

BBookkssaaččkkii  kklluubb  ““SSeennjj””  jjee  oossnnoovvaann  11999988..  ggooddiinnee  ss  
cciilljjeemm  ookkuupplljjaannjjaa  mmllaaddiihh  oossoobbaa..  TTiijjeekkoomm  ggooddiinnaa  kklluubb  jjee  oossttvvaarriioo  
iizzvvrrssnnee  rreezzuullttaattee  nnaa  ddoommaaććoojj  ii  mmeeđđuunnaarrooddnnoojj  sscceennii..  NNeekkii  
ččllaannoovvii  kklluubbaa  ssuu  pprreeddssttaavvlljjaallii  HHrrvvaattsskkuu  nnaa  eeuurrooppsskkiimm  
pprrvveennssttvviimmaa  ii  mmeeđđuunnaarrooddnniimm  ttuurrnniirriimmaa,,  aa  nneekkii  ssuu  bbiillii  ii  pprrvvaaccii  
ddrržžaavvee..  DDaannaass  kklluubb  bbrroojjii  77  ččllaannoovvaa..  

BBrrddsskkoo  bbiicciikklliissttiiččkkii  kklluubb  „„SSeennjj““  jjee  oossnnoovvaann  22000044..  
ggooddiinnee  ss  cciilljjeemm  ookkuupplljjaannjjaa  ddjjeeccee,,  mmllaaddeežžii  ii  oossttaalliihh  ggrraađđaannaa  
zzaaiinntteerreessiirraanniihh  zzaa  rreekkrreeaacciijjsskkuu  ii  nnaattjjeeccaatteelljjsskkuu  vvoožžnnjjuu  
bbiicciikkllaa,,  ttee  ssuuddjjeelloovvaannjjee  nnaa  rreeggiioonnaallnniimm,,  ddrržžaavvnniimm  ii  
mmeeđđuunnaarrooddnniimm  nnaattjjeeccaannjjiimmaa..  uu  bbrrddsskkoomm  bbiicciikklliizzmmuu..  
NNaajjvvaažžnniijjaa  aakkttiivvnnoosstt  kklluubbaa  jjee  ssuuoorrggaanniizzaacciijjaa  ppooppuullaarrnnee  
bbiicciikklliissttiiččkkee  uuttrrkkee  „„UUssppoonn  nnaa  ZZaavviižžaann,,  oodd  00  ––  11559944  mm  nn..vv..““..        
ŠŠaahhoovvsskkii  kklluubb  „„VVeelleebbiitt““  SSeennjj,,  oossnnoovvaann  jjee  22000066..  ggooddiinnee  aa  
ddaannaass  bbrroojjii  1155--2200  ššaahhiissttaa..  NNaajjvveeććii  uussppjjeehh  KKlluubb  jjee  oossttvvaarriioo  
uullaasskkoomm  uu  II..BB  lliigguu..  
    MMoottoo  rraacciinngg  kklluubb  „„SSeennjj““  oossnnoovvaann  jjee  22000077..  ggooddiinnee  oodd  
ssttrraannee  ddoommaaććiihh  zzaalljjuubblljjeenniikkaa  uu  mmoottoorree  ii  mmoottoo--ssppoorrtt..  OOssiimm  
ooddrržžaavvaannjjaa  mmoottoo  ssuussrreettaa,,  ttrraaddiicciioonnaallnnoo  ssvvaakkee  ggooddiinnee  uu  mmjjeesseeccuu  
lliippnnjjuu  ii  pprroossiinnccuu  KKlluubb  aakkttiivvnnoo  ssuuddjjeelluujjee  uu  hhuummaanniittaarrnnoomm  rraadduu..    

SSKKII  kklluubb  „„SSeennjj““  oossnnoovvaann  jjee  22000088..  ggooddiinnee  ssaa  cciilljjeemm  
oobbuuččaavvaannjjaa  mmllaaddiihh  sskkiijjaaššaa..  

KKoonnjjiiččkkii  kklluubb  „„AAnnaa““  oossnnoovvaann  jjee  22001133..  ggooddiinnee  ss  
cciilljjeemm  ppoottiiccaannjjaa  ii  rraazzvviijjaannjjaa  ssvviihh  aakkttiivvnnoossttii  vveezzaanniihh  zzaa  
oorrggaanniizzaacciijjuu  ii  ssttrruuččnnoo  pprroovvoođđeennjjee  pprrooggrraammaa  tteerraappiijjsskkoogg  jjaahhaannjjaa  
zzaa  ddjjeeccuu  ss  tteešškkooććaammaa  uu  rraazzvvoojjuu  ii  oossoobbee  ss  iinnvvaalliiddiitteettoomm  GGrraaddaa  
SSeennjjaa  ii  LLiiččkkoo--sseennjjsskkee  žžuuppaanniijjee..  
  PPoorreedd  ppoossttoojjeeććiihh  kklluubboovvaa  vvrriijjeeddnnoo  jjee  ssppoommeennuuttii  ddaa  ssuu  
uu  SSeennjjuu  nnee  ttaakkoo  ddaavvnnoo  ddjjeelloovvaallii::    KKooššaarrkkaašškkii  kklluubb  UUsskkookk,,  
PPiikkaaddoo  kklluubb  SSeennjj,,  SSttrreelljjaaččkkii  kklluubb,,  KKuuggllaaččkkii  kklluubb  VVeelleebbiitt,,  
SSttoollnnootteenniisskkii  kklluubb,,    RRiibbaarrsskkoo  ddrruuššttvvoo  uunnuuttaarr  kkoojjeegg  jjee  ddjjeelloovvaallaa  
rroonniillaaččkkaa  sseekkcciijjaa        ……..  
OOdd  ppoossttoojjeeććiihh  ddrruuššttaavvaa  ččiijjaa  jjee  ddjjeellaattnnoosstt  nnaa  nneekkii  nnaaččiinn  ii  
ssppoorrttsskkaa,,  ssaammoo  ššttoo  nneemmaa  nnaattjjeeccaatteelljjsskkii  kkaarraakktteerr,,  ppoottrreebbnnoo  jjee  
ssppoommeennuuttii  PPllaanniinnaarrsskkoo  ddrruuššttvvoo  ZZaavviižžaann  kkoojjee  jjee  oossnnoovvaannoo  
11995500..  ggooddiinnee  ssaa  cciilljjeemm  rraazzvvoojjaa  ppllaanniinnaarrssttvvaa  nnaa  sseennjjsskkoomm  
ppooddrruuččjjuu,,  ooččuuvvaannjjaa  ii  zzaaššttiittee  pprriirrooddee,,  eedduukkaacciijjii  mmllaaddiihh  nnaarraaššttaajjaa  ii  
ssll..  BBrroojj  ččllaannoovvaa  DDrruuššttvvaa  ddaannaass  ssee  kkrreeććee  iizzmmeeđđuu  115500--117700  
ččllaannoovvaa..  UU  KKrraassnnuu  aakkttiivvnnoo  ddjjeelluujjee  HHPPDD  „„RRaajjiinnaacc““  kkoojjee  jjee  
oossnnoovvaannoo  11996600..  ggooddiinnee..  

NNaakkoonn  ssppoommeennuuttiihh  ssppoorrttsskkiihh  kklluubboovvaa  ii  ddrruuššttaavvaa  kkoojjii  
ssuu  ddjjeelloovvaallii  ii  ddaannaass  ddjjeelluujjuu  nnaa  ppooddrruuččjjuu  GGrraaddaa  SSeennjjaa  ttrreebbaa  
nnaaggllaassiittii  ddaa  ssuu  ppoojjeeddiinnccii  ii  ggrruuppee  ppoossttiiggllii  zzaappaažžeennee  rreezzuullttaattee  nnaa  
ssppoorrttsskkiimm  bboorriilliiššttiimmaa  ii  pprroossllaavviillii  ggrraadd  SSeennjj  uu  EEuurrooppii  ii  uu  ssvviijjeettuu,,  
ssjjaajjeemm  bbrroojjnniihh  mmeeddaalljjaa    kkoojjee  ssuu  ddoonniijjeellii  uu  SSeennjj..  VVeelliikkee  uussppjjeehhee  
oossttvvaarriillaa  jjee  SSaannddrraa  ŠŠaarriićć,,  hhrrvvaattsskkaa  ttaaeekkwwoonnddooaaššiiccaa  kkoojjaa  jjee  
eevvrrooppsskkaa  pprrvvaakkiinnjjaa,,  vviicceepprrvvaakkiinnjjaa  ssvviijjeettaa  ii  oossvvaajjaaččiiccaa  bbrroonnččaannee  
mmeeddaalljjuu  nnaa  OOlliimmppiijjsskkiimm  iiggrraammaa  uu  PPeekkiinngguu  22000088..  ggooddiinnee,,  aa  
uujjeeddnnoo  jjee  ii  ddoobbiittnniiccaa  DDrržžaavvnnee  nnaaggrraaddee  zzaa  ssppoorrtt  FFrraannjjoo  BBuuččaarr  zzaa  
22000088..  ggooddiinnuu..  

TToommiissllaavv  ŠŠppaalljj  jjee  ččllaann  hhrrvvaattsskkee  ppaarraassttoollnnootteenniisskkee  
rreepprreezzeennttaacciijjee,,  uu  ssvvoojjoojj  kkoolleekkcciijjii  iimmaa  hhrrvvaattsskkoo  zzllaattoo,,  ttee  nniizz  
mmeeddaalljjaa  ss  vveelliikkiihh  nnaattjjeeccaannjjaa..  OOdd  oossttaalliihh  ppoojjeeddiinnaaccaa  vvrriijjeeddnnoo  jjee  
ssppoommeennuuttii  MMiilluu  RRoonnččeevviiććaa  kkaaoo  nnaajjttrrooffeejjnniijjeegg  ttrreenneerraa  ii  oossvvaajjaaččaa  
oolliimmppiijjsskkoogg  zzllaattaa,,  JJoossiippaa  ŠŠoojjaattaa  ii  AAnnttuu  HHaammeerrššmmiittaa..  

KKaaddaa  ggoovvoorriimmoo  oo  ssppoorrttsskkiimm  ddooggaađđaannjjiimmaa  nnaa  ppooddrruuččjjuu  
GGrraaddaa  SSeennjjaa  ttrreebbaa  ssppoommeennuuttii  mmeemmoorriijjaallnnee  ttuurrnniirree  uu  nnooggoommeettuu::  
RRoobbeerrtt  BBaarrbbiićć  --  BBeellii,,  MMiillaann  VVuukkeelliićć  --  MMiikkaa  ii  DDaammiirr  
TToommlljjaannoovviićć  --  GGaavvrraann,,  ttee  mmeemmoorriijjaallnnii  kkaaddeettsskkii  ttaaeekkwwoonnddoo  
ttuurrnniirr  SSeennjjsskkii  vviitteezzoovvii  kkoojjii  ssee  ssvvaakkee  ggooddiinnee  ooddrržžaavvaa  uu  SSeennjjuu..    

ZZaahhvvaalljjuujjeemmoo  ssee  nnaa  ssuurraaddnnjjii  ssvviimmaa  kkoojjii  ssuu  ddoopprriinniijjeellii  
rreeaalliizzaacciijjii  oovvee  iizzlloožžbbee  aa  ppoosseebbnnoo  pprreeddssjjeeddnniicciimmaa  ii  ččllaannoovviimmaa  
kklluubboovvaa  ii  ddrruuššttaavvaa  nnaa  uussttuupplljjeennoojj  aarrhhiivvii  iissttiihh,,  pprriijjaatteelljjiimmaa  ii  
ddoonnaattoorriimmaa  MMuuzzeejjaa  nnaa  ppoommooććii  ii  uussttuupplljjeenniimm  ffoottooggrraaffiijjaammaa,,  kkaaoo  ii  
ddjjeellaattnniicciimmaa  MMuuzzeejjaa  kkoojjii  ssuu  uulloožžiillii  ttrruudd  ddaa  oovvaa  iizzlloožžbbaa  bbuuddee  
ppoossttaavvlljjeennaa  ii  pprreeddssttaavvlljjeennaa..  PPoossjjeettiitteelljjee  uu  NNooććii  mmuuzzeejjaa  ppoozziivvaammoo  
nnaa  rraazzgglleeddaavvaannjjee  mmuuzzeejjsskkiihh  zzbbiirrkkii  --  iizzlloožžaabbaa  kkaaoo  ii  nnaa  ddrruužžeennjjee  ss  
ggoossttiimmaa  vveeččeerrii,,  ččllaannoovviimmaa  ssppoorrttsskkiihh  kklluubboovvaa  ii  uuddrruuggaa  SSeennjj,,  uuzz  
ččaajj,,  kkaavvuu,,  ssookkoovvee  ii  ddoommaaććee  ffrriittee  oodd  1188,,0000  ddoo  0011,,0000  ssaatt  ppoosslliijjee  
ppoonnooććii..  GGMMSS  ttee  vveeččeerrii  oorrggaanniizziirraa  bbeessppllaattnnoo  rraazzgglleeddaannjjee    ssttaallnniihh  
ppoossttaavvaa,,  uuzz  ssttrruuččnnoo  vvooddssttvvoo  nnaaššiihh  ddjjeellaattnniikkaa..        

                                                                              
                      pprriirreeddiioo  GGrraaddsskkii  mmuuzzeejj  SSeennjj  


