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MUZEJSKE NOVOSTI … od februarja je 
muzej spet odprt 

 
Od ponedeljka, 1. februarja, je muzej po 
dolgem zaprtju zaradi protikoronskih 
vladnih ukrepov ponovno odprt za javnost. 
 
Delovni čas: 
od ponedeljka do petka: od 10.00 do 13.00 
in od 14.00 do 16.00 
Sobota in nedelja: zaprto 
 
Pričakujemo vas! 



Iz etnografske RAZSTAVE Od puvijala dardu kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od 
rojstva do krsta …  
Na razstavi so na ogled različni dokumenti in fotografije. Med drugim tudi rojstni list z 
letnico 1905, ki potrjuje, da se je februarja 1861 v Ljubnem, občini severno od Ljubljane, 
rodila Maria Ana, hči rezijanskega krošnjarja Janeza Bride in Ivane Pieligh. Dokument 
pričuje, da so bili Rezijani nekoč s svojimi dejavnostmi prisotni tudi v sosednji Sloveniji.  
V listini sta navedeni tudi imeni botrov, in sicer: Ferdinand Pieligh, prav tako rezijanski 
krošnjar, in njegova žena Marija Clemente. 



NOVE MUZEJSKE PRIDOBITVE. Tudi letos dva nora »babaca« 
Tudi letos se muzej ob pustnem obdobju ni hotel odpovedati razstavljanju dveh značilnih lutk, ki 
sta za to priložnost prišla iz Bile, zaselka, ki še danes ohranja to vrsto krajevnih običajev. 
Ta prikupna lika, ki ju je muzeju prijazno odstopila "tovarna" Gigina Di Biasia, sta bila razstavljena 
pred vhodom v muzej, vendar sta bila vklenjena, ker jima stroga pravila, ki jih trenutno nalaga 
pandemija, niso dovolila, da bi bila v neposrednem stiku z obiskovalci.  
 



Novice ARCHEO. V pripravi sta razstava in katalog 
Kaj so med triletno akcijo arheološkega izkopavanja našli v kraju Ta-na Rado nad Solbico? 
Na zastavljeno in druga vprašanja bo odgovorila razstava, predvidena za prihodnje poletje. 
Posvečena bo prav vidiku lokalnih arheoloških najdb. V mesecih zaprtja muzej še posebej 
skrbno pripravlja to razstavo, ki jo bo obogatil tudi poseben spremni katalog.  

 



Urinik: Pon-Pet: 10.00-13.00 in 14.00-16.00  Sob-Ned: zaprto 

 

V MEDIJIH 
Slovenska redakcija deželnega sedeža RAI v Trstu je 17. februarja ob 20.30 na kanalu 310 
predstavila tudi naš muzej. Predstavljena sta bila tudi začasna razstava in sekcija, 
posvečena domačemu ustnemu izročilu. Sem  kliknite za ogled. 

Iz SEKCIJE pravljic. V spomin Giambattistu Basileju  
Giambattista Basile, rojen februarja 1566 in preminul istega meseca leta 1632, je poznan 
zlasti med raziskovalci ustnega izročila zaradi njegovega dela Lo cunto de li cunti, v katerem 
zbrane pravljice spominjajo na Pepelko, Trnuljčico, Obutega mačka. Različice pravljice 
Pepelka najdemo tudi v Reziji. 
 

https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2021/02/tdd-Nacrti-in-izzivi-muzeja-rezijanskih-ljudi-784790cf-273f-447f-8169-f1d8d9cda02c.html

