POPIS STRUČNIH PRILOGA
- Vetri e susculture litiche di epoca romana custoditi dal museo di Segna, ATTI, XXXI,
Rovinj, 2001.
- Lukovački kraj u prapovijesti, antici i ranom srednjem vijeku tiskan u zborniku radova
Lukovo kroz povijest, izdanje Gradski muzej Senj, 2002. godine.
- Mile Bogović – život i djelo, tiskan u Zborniku biskupa Mile Bogovića Prošlost obvezuje,
Rijeka, 2004.
- Le pipe d argilla del museo civico di Segna, ATTI, XXXVI, Rovinj, 2006.
- Zemljopisni položaj i pregled novije povijesti Krivoga Puta tiskan u monografiji Živjeti na
Krivom Putu, sv. I, Zagreb, 2008. godina.
- Etnografska zbirka o primorskim Bunjevcima u Gradskom muzeju Senj tiskan u monografiji
Živjeti na Krivom Putu, sv. II, Zagreb, 2009. godina.

POPIS RADOVA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA I SIMPOZIJA
- Znanstveni skup Značenje Senjskog sjemeništa u našoj crkvi i narodu održan u Senju 21.
travnja 2007. godine, izlaganje na temu Znameniti ljudi Senjskog sjemeništa.
- Znanstveni skup Identitet Like, korijeni i razvitak, održan u Gospiću 26.-29. rujna 2007.
godine, izlaganje na temu Kulturno-povijesni i gospodarski simboli identiteta Primorskoličkih Bunjevaca sličnosti i razlike.
- Znanstveni skup Lika u Drugom svjetskom ratu i poraću, održan 11. i 12. rujna 2008. u
Gospiću, izlaganje na temu Stradanja i pogubljenja brojnih gospićkih žrtava u toku i nakon
Drugoga svjetskog rata - Svjedočenje Josipa Oreškovića.
- Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.),
održan od 30. siječnja do 01. veljače 2009. godine u Dubašnici na otoku Krku, izlaganje na
temu Doprinos akadmika Branka Fučića izučavanju glagoljske baštine grada Senja.
- Znanstveni skup Šime Starčević – suvremeni pogled na njegov život i djelo, održan 22.
svibnja 2009. u Gospiću, izlaganje na temu Šime Starčević i njegovo djelo.
- Znanstveni skup Gacka i Otočac u srednjem vijeku, održan 5. i 6. ožujka 2010. godine u
Otočcu,izlaganje na temu Frankopansko razdoblje povijesti u političkim i društvenogospodarskim odnosima Otočca i Senja.
- Znanstveni skup Štovanje bl. Djevice Marije na području Gospićko-senjske biskupije,
održan 29. travnja i 1. svibnja 2010. u Oštarijama, izlaganje na temu Štovanje Majke Božje
Snježne u Krivom Putu.
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- Znanstveni skup Modruš i Ogulin na povijesnim putovima od Panonije do Jadrana, održan
8.-9. rujna 2011. u Ogulinu, izlaganjem na temu Kulturno-povijesna baština od Karlovca do
Senja na pravcu Jozefinske ceste kao turistički potencijal u razvoju središta koja povezuje.
- Okrugli stol Krbava i Udbina: baština, istraživanja i perspektive, održan 15. rujna 2011.
godine na Udbini, izlaganje na temu Mogućnost revitalizacije i prezentacije sačuvane
kulturno-povijesne krbavske baštine.
- Znanstveni okrugli stol Iz povijesti bunjevačkih Hrvata, održan od 29. lipnja do 1. srpnja
2012. godine u Čavolju u Mađarskoj, izlaganje na temu Doseljenje primorskih Bunjevaca na
područje Krivoga Puta.
- Znanstveno-stručni skup Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, održan od 19. do
22. 11. 2012. u Zagrebu, izlaganje na temu Primorski Bunjevci na području Krivaga Puta –
doseljavanje, život i revitalizacija kraja.
- Znanstveni skup posvećenom životu i djelu prof. Ante Glavičića (1931. – 2003. – 2013.)
održan u Senju od 26.-27. travnja 2013. godine, radovi: Prilog raspravi tlocrtnog razvoja
Senjske katedrale kroz povijest i njezino uređivanje nakon Drugog svjetskog rata (suautorstvo
s Milom Bogovićem) i Obnova Gradske vijećnice – lože u Senju rezultati zaštitnih
arheoloških istraživanja na lokaciji Gradske vijećnice – lože (suautorstvo s Damirov
Martinovim).
B. Ljubović: Izložbena djelatnost Gradskog muzeja Senj o Gospićko-senjskoj biskupiji i
njezinom prvom biskupu mons. dr. Mili Bogoviću Senj. zb. 41, 39-68 (2014)
B. Ljubović: Inventarizacija i zaštita građe iz razrušene crkve sv. Franje u Senju i njezina
buduća namjena, Senj, zb. 41-42, 341-442 (2015-16.)
B. Ljubović – D. Martinov: Izvješće o zaštitnom arheološkom istraživanju na trgu Cimiter u
Senju provedenom 2015. godine, Senj. zb. 42-43, 199-234 (2015-16.)
- Znanstveno-stručni skupu: Podgorje: polazišta i perspektive razvoja, listopada 2016. godine
u Senju
- Senjski interdisciplinarni simpozij – FENOMEN KRANJČEVIĆ, Povijesni okvir književnog
stvaralaštva S. S. Kranjčevića, travanj, 2018. godine u Senju

OBJAVLJENE KNJIGE I KATALOZI

- Grbovi i natpisi na kamenim spomenicima Senja, Senj 1996.
- katalog Senj u prapovijesti, antici i ranom srednjem vijeku, Senj, 2000.
- Katalog tvrđava Nehaj 1558.-2008., senj, 2008.
- Spomenica 1962.-2012., Senj, 2012.
- Autor sam izložbe – stalnog postava i kataloga Zbirka oružja i vojne opreme, Senj, 2017., ( uz izložbu koja je postavljena u čast 480. godišnjice dolaska uskoka u Senj 1537.-2017.
također su održana s predavanja o povijesti uskoka)
AUTORSKE IZLOŽBE
- Senjske crkve kroz povijest, Senj, 1998.
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- Senj u prapovijest, antici i ranom srednjem vijeku, Senj, 2000. uz koju je tiskan i prigodni
katalog.
- Crkve Otočkog dekanata u suradnji sa Gospićko-senjskom biskupijom, Gospić, 2007.
- Senjsko sjemenište i Filozofsko-teološko učilište 1806.-1940.-2006., Senj, 2007.
- Crkve slunjskog dekanata u suradnji s Gospićko-senjskom biskupijom, Gospić 2008.
- Glagoljska baština Senja, Zbirka – izložba, 23. travnja 2008.
- Simpozij o petstotoj godišnjici tiskanja posljednje glagoljske knjige u Senjskoj glagoljskoj
tiskari, Korizmenjaka, Senj 2008.
- Plakati GMS-a na zadane teme MDC-a 1998.-2008. u povodu obilježavanja Međunarodnog
dana muzeja 18. svibnja 2008. godine, Senj, 2008.
- Tvrđava Nehaj Senj 1558. do 2008. - 450. godina postojanja tvrđave Nehaj, Senj. 2008.
- Župe ogulinskog dekanata u suradnji s Gospićko-senjskom biskupijom, Gospić 2009.
godine.
- U susret 10. godišnjici osnutka Gospićko-senjske biskupije i imenovanja prvog biskupa dr.
Mile Bogovića, Senj, 2009.
- Obilježavanje 60. godišnjice djelovanja Senjskog muzejskog društva u povodu obilježavanja
Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2009. Senj, 2009.
- Obnova Crkve sv. Marije od Arta u Senju 2005.-2009. u povodu blagdana Bezgrešnog
začeća BDM-e i završetka arhitektonsko-restauratorskih radova na crkvi BDM od Arta., Senj,
2009.
- Župe gospićkog dekanata u suradnji s Gospićko-senjskom biskupijom Gospić 2010.
- Senjsko pomorstvo kroz povijest Zbirka - izložba, u povodu obilježavanja Dana grada Senja
2010. Senj, 2010.
- Biskupijska sjedišta kroz povijest na području današnje Gospićko-senjske biskupije (Senj,
Krbava, Modruš, Otočac i Gospić) u prigodi proslave sv. Jurja zaštitnika grada Senja i senjske
biskupije te desetgodišnjeg postojanja njene sljednice Gospićko-senjske biskupije, Senj, 2010.
- Etapna obnova zvonika katedrale BDM-e u Senju, Senju 2010. godine
- Obnova crkve Majke Božje Snježne u Krivom Putu (2005.-2010.), Krivi Put 2010. godine
- Crkva hrvatskih mučenika na Udbini (od ideje do crkve), u prigodi proslave Dana hrvatskih
mučenika na Udbini i blagoslova CHM 11. rujna 2010. godine. Udbina 2010.
- Povijesno sjećanje na antičku kefalomorfnu bočicu, u povodu Međunarodnog dana muzeja
18. svibnja 2011. na zadanu temu MDC-a Muzeji i sjećanje, Senj, 2011.
- Biskupovih deset godina na medijskom poprištu kroz predstavljanje knjige Žao mi je naroda
u povodu proslave Dana hrvatskih mučenika na Udbini 2011. godine, Udbina 2011.
- Senjski mesopust u noći muzeja, izložba o karnevalskim događanjima tijekom povijesti
karnevala u Senju, Senj 2012.
- Portreti iz fundusa GMS, izložba u povodu Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2012. na
zadanu temu MDC-a Muzeji u svijetu promjena. Novi izazovi - nove inspiracije, Senj, 2012.
- Prikrivena stratišta i grobišta jugoslavenskih komunističkih zločina, Senj, 2012.
- Senjske zime kroz povijest, izložba je postavljena u prigodi održavanja manifestacije Noć
muzeja, Senj, 2013.
- Osvrt na 50-godišnje djelovanje Gradskog muzeja Senj u gradu Senju, izložba je postavljena
u povodu Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2013. Senj, 2013. godine. Ova godišnjica
popraćena je i tiskom reprezentativne monografije Spomenice GMS-a 1962.-2012., u kojoj je
prikazana djelatnost GMS u proteklih pedeset godina njegovog rada od osnutka do danas.
- Etapna obnova zvonika katedrale BDM u Senju, izložba je postavljena u suradnji sa župom
Uznesenja BDM, Senj, 2013.
- Senjska bura fenomen grada pod Nehajem, izložba je postavljena u prigodi održavanja
manifestacije Noć muzeja, Senj 2014. godine
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- Prvi svjetski rat 1914.-1918. stogodišnjica početka, izložba u prigodi dana Grada Senja,
2014. Senj, 2014.
- Razaranje katedrale uznesenja BDM u Drugom svjetskom ratu 1943.-1945., izložba
priređena u suradnji sa župom Uznesenja BDM Senj, Senj, 2014.
- Kultura odijevanja senjskog građanstva i plemstva kroz povijest, izložba je postavljena u
prigodi održavanja manifestacije Noć muzeja, Senj, 2015.
- Sporazumi i povelje gradova prijatelja Grada Senja 1995.-2015., izložba u prigodi dana
Grada Senja, 2015.
- Kulturno-povijesni park Nehaj, izložba je postavljena u povodu Međunarodnog dana
muzeja, 18. svibnja 2015. Senj, 2015.
- Djela senjskih slikara iz fundusa Gradskog muzeja Senj, izložba je postavljena u prigodi
održavanja manifestacije Noć muzeja, Senj, 2016.
- Rekreacijsko -sportski centar Tenis, izložba u povodu obilježavanja Dana grada Senja 23.
travnja 2016. godine na tvrđavi Nehaj, Senj, 2016.
- Uređeni krajolik – Rekreacijsko sportski centar Tenis, izložba je postavljena u povodu
Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2016.
- Glazbeni izričaj Senja tijekom povijesti, izložba je postavljena u prigodi održavanja
manifestacije Noć muzeja, Senj, 2017.
- Senjske žrtve (1937.- 2017.), izložba je postavljena u povodu Međunarodnog dana muzeja,
18. svibnja 2017.
- Zbirka oružja i vojne opreme Gradskog muzeja Senj, izložba u povodu obilježavanja Dana
grada Senja 23. travnja 2017. godine na tvrđavi Nehaj
-Sportski život na području Grada Senja, izložba je postavljena u prigodi održavanja
manifestacije Noć muzeja, Senj, 2018.
- Hrvatski brtanitelj Robert Barbić – Beli, izložba je postavljena u povodu Međunarodnog
dana muzeja, 18. svibnja 2018.
- Spomenik senjskim braniteljima Domovinskog rata, izložba u povodu obilježavanja Dana
grada Senja 23. travnja 2018. godine na tvrđavi Nehaj

SUAUTORSKE IZLOŽBE
- 750. obljetnica pisma pape Inocenta IV. senjskom biskupu Filipu (Senj 1998.)
- Frankopanska baština Senja u povodu 500 god. utemeljenja Ogulina (Ogulin 1998.)
- Senjsko pomorstvo kroz povijest (1999.)
- Intelektualni krug Senja (1999.)
- Krasnice knjigoveznog umijeća iz stoljeća XV. i XVI. Izložba je priređena u GMS u prigodi
održavanja III. simpozija grafičara Hrvatske u Senju od 21. do 22. svibnja 1999. godine.
Djelatnici GMS pomogli su u postavljanju izložbe ovih vrijednih izdanja - zbirke knjiga
Gerharda Ledića, koja je zanimljiva zbog raznovrsnih tekstova i bogatstva uveza knjiga iz 15.
i 16. stoljeća, što je bilo veoma zanimljivo za sudionike Simpozija i posjetitelje GMS.
- Senjska kulturna baština u mašti djece (2000.)
- Zavičajna zbirka Lukovo (2001.)
- Izložba lovačkih trofeja. U prigodi obilježavanja 70-e obljetnice lovačkog društva Jarebica iz
Senja i 20-e obljetnice naseljavanja muflonske divljači na ovom prostoru, 01. srpnja 2001.
godine na tvrđavi Nehaj, otvorena je istoimena izložba u čijoj su realizaciji sudjelovali
djelatnici GMS.
- Akademik Milan Moguš – život i djelo (2002.)
- Izložba u povodu 350. godišnjice rođenja Pavla Vitezovića (2003.)
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- Kulturna baština Hrvatske i Senja na poštanskim markama. Izložbu su priredili kustosi
Blaženka Ljubović i Darko Nekić sa suradnicima u povodu obilježavanja Međunarodnog dana
muzeja 18. svibnja 2003. godine.
- Senj i Senjani u Domovinskom ratu (2004.)
- Hrvatska i Norveška – prijateljstvo dostojno poštovanja, izložbu priredili kustosi Blaženka
Ljubović i Darko Nekić sa suradnicima, a otvorena je 25. travnja 2004. godine u povodu
obilježavanja Dana grada Senja, Senj, 2004.
- Karnevalski običaji u Senju. Izložbu su pripremili kustosi Blaženka Ljubović i Darko Nekić
sa suradnicima, a otvorena je 18. svibnja 2004. godine povodom obilježavanja Međunarodnog
dana muzeja čija je zadana tema bila Muzeji i nematerijalna baština, Senj, 2004.
- Senj i Senjani u Domovinskom ratu. Izložbu su pripremili kustosi Blaženka Ljubović i Darko
Nekić sa suradnicima, a otvorena je 4. kolovoza 2004. godine u prigodi obilježavanja Dana
domovinske zahvalnosti Senj, 2004.
- Blaž Devčić život i djelo, izložba otvorena je 21. travnja 2005. godine u povodu
obilježavanja Dana Grada Senja, Senj, 2005.
- BUNJEVCI – 400. obljetnica doseljenja. Izložbu su priredili kustosi Blaženka Ljubović i
Darko Nekić sa suradnicima, a postavljena je 18. svibnja 2005. godine u povodu obilježavanja
Međunarodnog dana muzeja na predloženu temu MDC Muzeji - spone kultura, a koja između
ostalog obuhvaća razne oblike i pojave materijalnog stvaralaštva. Senj, 2005.
- Crkve Senjskog dekanata. Izložbu su pripremili kustosi Blaženka Ljubović i Darko Nekić sa
suradnicima, a predstavljena je u Gospiću 2. ožujka 2006. godine. Izložba je dio velikog
projekta Gospićko-senjske biskupije ciljem da se hodočasnicima i građanstvu predstave župe i
sakralni objekti po dekanatima. koja je planirana i održana u okviru velikih korizmenih
hodočašća svih dekanata Gospićko-senjske biskupije u Gospićku katedralu, ususret proslavi
desete obljetnice osnutka Biskupije Gospić, 2006.
- Primorski Bunjevci senjskog područja. Zbirku – izložbu koja predstavlja preuređeni stalni
postav etnografske zbirke, pripremili su kustosi Blaženka Ljubović i Darko Nekić sa
suradnicima, a otvorena je 21. travnja 2006. godine u povodu obilježavanja Dana grada Senja,
Senj 2006.
- Glagoljica u učeničkim radovima. Izložbu je pripremila Blaženka Ljubović u suradnji s
Povijesnom i likovnom sekcijom Osnovne škole S. S. Kranjčevića iz Senja, a postavljena je u
povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2006., Senj, 2006.
- Izložba slika i skulptura akademskog kipara Petra Kosa. Izložbu je pripremila Blaženka
Ljubović uz pomoć autora i suradnika, a otvorena je u povodu obilježavanja Dana grada
Senja 17. travnja 2007. godine.
- Bunjevci na senjskom području. Izložbu je priredila Blaženka Ljubović u suradnji sa
stručnim djelatnicima Filozofskog fakulteta, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju iz
Zagreba. Zbirka-izložba predstavljena je u Gradskom muzeju Subotica u Republici Srbiji u
razdoblju od 20.7. do 20.8.2007. godine.
- Vjetroelektrana Vrataruša, izložba u prigodo početka građevinskih radova na izradi
vjetroparka 2007. Senj, 2007.
- Arhitektonska rješenja uređenja Pavlinskog trga, trga Cilnica i ulice Potok u Senju. Izložba
je postavljena 29. travnja 2011. godine u povodu obilježavanja Dana grada Senja, a
pripremljena je u suradnji GMS i Udruženjem hrvatskih arhitekata Zagreb, Senj, 2011.
- Tisućustogodišnje veze Hrvata i Mađara. Ovo je međunarodna izložba koju su ostvarili
djelatnici GMS u suradnji s Mohačkim muzejom, a otvorena je 8. srpnja 2011. godine na
tvrđavi Nehaj, Senj, 2011.
- Šuma okom šumara. Izložba su postavili djelatnici GMS u suradnji s djelatnicima Hrvatskih
šuma, Šumarije Senj, a predstavljena je 22. srpnja 2011. godine povodom obilježavanja
Međunarodne godine šuma 2011.godine, Senj, 2011.
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- Francuski gradić Sorbiers. Ovo je međunarodna izložba koju su ostvarili djelatnici GMS u
suradnji s gostima iz grada Sorbiersa, a postavljena je u povodu obilježavanja Dana grada
Senja 23. travnja 2012. godine na tvrđavi Nehaj, Senj, 2012.
- Wielun i wielunjski kraj i Wielun-Senj. Izložba je postavljena u povodu obilježavanja Dana
Grada Senja 2013. godine u suradnji sa predstavnicima Grada Wieluna, Senj, 2013.
Blaženka Ljubović, prof.
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