
MUZEJSKE NOVOSTI. Zdravilne rastline, ki so jih 

uporabljali nekoč 

Ob glavnem vhodu v muzej, ki ga krasi lep kamnit obok, je v zadnjih mesecih zrasla 

posebna rastlina, ki so jo nekoč uporabljali za lajšanje vnetij in pordele kože na 

otroških zadnjicah. Gre za Geranium robertianum L., ki so ga v preteklosti najprej 

posušili in nato strli na drobne delce. 

Iz etnografske RAZSTAVE Od puvijala dardu kärsta / Dalla 

nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta 

Po poglobljeni in dolgotrajni raziskavi smo odkrili ime slikarja oljne slike sv. Janeza 

Krstnika, ki je na ogled na razstavi. Avtor umetniškega dela, ki ga sicer hrani domača 

cerkev, je bil Avgust Veiter (1896–1957). 

NOVE MUZEJSKE PRIDOBITVE: dota 

Še po drugi svetovni vojni so si mlada dekleta pripravljala doto, ki so jo potem hranila 

v skrinjah. Ta mesec je muzej prejel v dar bombažni prt z ročno izvezenimi cvetlicami. 

Izvezen je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Dekleta so vezla tudi rjuhe, zavese 

za okna in druge reči, s katerimi so nato okrasila hišo. 

V MEDIJIH 

Julija so sodelavci furlanske televizije TeleFriuli posneli dokumentarec o našem 

muzeju in ga nato predvajali na programu te poznane furlanske televizije. Posnetek je 

na ogled tudi na spletni strani televizije: www.telefriuli.it/cronaca/casa-buttolo-ploz-

corteggiamento-mostra-stolvizza/2/209358/art/  

ARHEOnovice 

V prvih dneh avgusta so se zaključila arheološka izkopavanja na Gradu nad Solbico. 

Med izkopavanji smo poleg drugih artefaktov našli široko okroglo glineno ploščo, 

približno 70 cm polmera, na kateri so kuhali. Našli smo tudi različna zgorela semena.  

Iz SEKCIJE pravljic: darilo poznavalca pravljic Jacka Zipesa 

Med različnimi knjigami in slikanicami, ki jih hranimo v sekciji MI.TI., je tudi knjiga 

Fearless Ivan and His Faithful Horse Double-Hump avtorja Pyotra Yershova (1815–

1869), ruskega pesnika in tudi avtorja drugih zvrsti. Pravljico je prepisal Jack Zipes, 

poznavalec pravljic, o katerih je napisal tudi več strokovnih monografij in objavil 

prenekatero raziskavo. Sicer je Zipes zaslužni profesor univerze v Minnesoti (ZDA). 

Muzeo od tih rozajanskih judi - Solbica. Rezija 
ziz Secjunjo pravic 
 

Muzej rezijanskih ljudi - Solbica. Rezija 
z Sekcijo posvečeno domačemu ustnemu izročilu 
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