
OBISK muzeja 

V poletnih mesecih je naš muzej odprt vsak dan. Z veseljem še vedno sprejemamo 

obiskovalce, seveda v skladu z novimi higienskimi navodili, in jih vabimo k 

spoznavanju posebnosti muzejske zbirke: od domače arhitekture do rekonstrukcije 

kuhinje in spalnice iz prve polovice prejšnjega stoletja, do nove etnografske razstave z 

naslovom Od puvijala dardu Kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva ko krsta. 

Etnografska RAZSTAVA Od rojstva do krsta 

V prvih mesecih je bilo zanimanje obiskovalcev usmerjeno predvsem v obrede stare 

vere, ki so jih Rezijani uporabljali pri zdravljenju raznih boleznih, kot so na primer 

bradavice in ječmen. Enega izmed teh obredov so uporabljali za pomiritev otrok. K 

njemu so se zatekli, ko je otrok jokal brez prestanka in so mislili, da mu je kdo »ukradel 

spanje«.    

NOVE MUZEJSKE PRIDOBITVE 
»Ćemo zawrët!« (Pristavili bomo kavo!) Kolikokrat so se v redkih trenutkih za odmor 

ženske skupaj zbrale, da so spile kavo: doma, v planini, na delu na njivi! Vsaka hiša je 

imela tudi lepe, bogato okrašene skodelice, ki so jih uporabljali samo za posebne 

priložnosti. Veliko skodelic je Muzej v 25 letih delovanja prejel veliko takih skodelic. 

Zbirki se je zdaj pridružila še ena.  

MEDIJI 
 

V zadnji številki turistične revije Filò, ki obravnava naravne, kulturne in kulinarične 

značilnosti Furlanije - Julijske Krajine, Veneta in Trentina, je objavljen članek o muzeju 

in novi etnografski razstavi. 

ARHEOnovice 
V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in z domačo občinsko upravo 

je muzej v zadnjih dneh julija začel izkopavanja na Gradu nad Solbico. Letos smo našli 

nove predmete, ki nam bodo pomagali pri spoznavanju neznane zgodovine Rezije. 

PRAVLJICE, basni in legende  
Vas pripoveduje pravljico 

Tudi letos muzej skupaj z domačimi društvi otrokom ponuja tematsko pešpot, na kateri 

lahko spoznajo pravljico o otroku in zajcu. Ta pravljica je tudi del razstave Od rojstva 

do krsta. 

URNIK 

 

Pon-Pet: 10.00-13.00 in 14.00-16.00 

                       Sob-Ned: 14.00-16.00 

 

Muzeo od tih rozajanskih judi - Solbica, Rezija 

ziz Secjunjo pravic 
 

Museo della Gente della Val Resia - Stolvizza, Resia 

con Sezione dedicata alle favole, fiabe e leggende 
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