
NOVICE v času novega koronavirusa 

Od srede 3. junija je Muzej rezijanskih ljudi spet odprt za obiskovalce po 

predhodnem naročilu. 

Vsak dan ob 15. uri vam bomo predstavili naš muzej. Pričakujemo vas! 

NOVA ZAČASNA ETNOGRAFSKA razstava 

V zadnjih mesecih smo za vas pripravili novo zanimivo razstavo s naslovom Od puvijala 

dardu kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta. Med ogledom razstave 

boste spoznali domače navade in običaje, prav tako pa tudi predmete in kose pohištva, ki so 

bili značilni za Rezijo ob omenjenih pomembnih življenjskih dogodkih. Spoznali boste tudi 

nekatere lokalne pravljice in pripovedke, v katerih se ohranja spomin o teh temah. 

NOVE PRIDOBITVE v depoju 

Med najpomembnejšimi dejavnostmi našega muzeja je zbiranje predmetov. 

Veseli nas, ko pridobimo kak nov predmet, ki odraža vso svojo zgodovino. Na 

sliki lahko vidite ročno izvezen bel prt z rdečim monogramom IHS. 

SOCIAL 

S pomočjo Ekomuzeja doline Rezije so od maja 2020 na Youtubu dostopni trije 

videoposnetki o našem muzeju. Z ogledom boste lahko spoznali Muzej rezijanskih ljudi 

od ustanovitve do danes, razstavo, posvečeno domačemu ustnemu izročilu, novo 

razstavo, posvečeno rojstvu in krstu, ter arheološka izkopavanja na Gradu.  

ARCHEOnovičke 

Arheološka izkopavanja na Gradu nad Solbico, ki so se začela leta 2018, se 

bodo v sodelovanju s pristojnimi organi nadaljevala tudi letos. Na sliki lahko 

vidite lep razgled na Grad (v sredini), s tega pa se širi pogled na vso dolino. 

BASNI, PRAVLJICE, LEGENDE  

V tej sekciji muzej ponuja možnost pregledovanja strokovne literature. Najtokrat omenimo strokovno 

monografijo Leggende del Friuli e delle Alpi Giulie (Ed. Libraria Goriziana, 1996). Avtor knjige, ki je 

prvič izšla leta 1922 v Lipsiji v nemščini, je Anton von Mailly (1874–1950). 30. maja je bila 70. obletnica 

njegove smrti. V italijanski različici, ki jo je pripravil folklorist Milko Matičetov (1919–2014), v opombah 

najdemo celo pravljico o Atili pravljičarke Tine Vajtave (Valentina Pielich 1990–1984) iz Solbice. 

URNIK  

(JUNIJ-JULIJ) 

Pon.-Pet.: 10.00-13.00 e 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 racconti 
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