
MUZEJSKE NOVOSTI. Prve delavnice 

Z velikim veseljem smo v sredo, 9. septembra, sprejeli skupino otrok, ki so si 

želeli ogledati muzej ter od blizu spoznati preostale dejavnosti. Po obisku so 

imeli otroci lončarsko delavnico, s katero so si lahko sami naredili malo 

skodelico, podobno keramičnim predmetom, ki so jih arheologi našli na Gradu. 

Iz etnografske RAZSTAVE Od puvijala dardu kärsta / Dalla 

nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta 

Ko so bile nekoč pri porodu babice zaskrbljene, ker stvari niso potekale, tako 

kot bi bilo prav, in jih je skrbelo tudi, da se ne bi pripetilo kaj slabega, so na telo 

porodnice položile kačjo kožo. Na razstavi je taka izvirna koža na ogled. 

NOVE MUZEJSKE PRIDOBITVE: Žaljëzu / likalnik 

Ta mesec je muzej prejel v dar več predmetov, med katerimi je tudi star likalnik. Muzej 

trenutno hrani deset likalnikov. Za morebitne zainteresirane lahko povemo, da je v 

Čedadu zanimiva zbirka likalnikov Odda Lesizza, ki jih šteje okoli 200. Ta zbirka je, 

tako kot naš muzej, del evropskega projekta Italia-Slovenia ZborZbirk Kulturna 

dediščina med Alpami in Krasom: http://zborzbirk.zrc-sazu.si/. 

MEDIJI 

Septembra je poznani furlanski radio Onde Furlane predvajal posebno oddajo o 

delovanju našega muzeja in predvsem o arheoloških izkopavanjih, ki potekajo 

na Gradu.  

ARHEOnovice 

V bližini kraja, za katerega arheologi predvidevajo, da je bil vhod v majhno 

utrdbo na Gradu, so našli poseben metamorfni kamen, zelo drobljiv, z zrnci 

kamene strele in … iz sljude. Sij najdbe ustvarjajo prav številni kristali sljude. 

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

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

URNIK Pon-Pet: 10.00-13.00 in 14.00-16.00  Sob-Ned: 14.00-16.00 
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Iz SEKCIJE pravljic: Zgodbe ob Dnevih evropske dediščine 

Ob dnevih evropske kulturne dediščine je Inštitut za slovensko kulturo v Špetru priredil 

zanimiv dogodek z naslovom 15 zgodb za 15 dni iz Bele do Nediže, ki se je začel 26. 

septembra in se je zaključil 10. oktobra. Dve zgodbi sta tudi iz Rezije: in sicer legenda 

o nastajanju cerkve na Ravanci in tista o Dardaju. Zgodbe bodo objavljene na 

Facebookovem profilu Inštituta in na spletni strani muzeja. 


