
MUZEJSKE NOVOSTI. Nominacija za  nagrado ALMA 

Z velikim veseljem in ponosom je v sredo, 21. oktobra, naš muzej prejel veselo novico 

o nominaciji za nagrado ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), in sicer zaradi 

uspešne promocije pravljic, pripovedk in legend. Gre za najpomembnejšo nagrado za 

spodbujanje branja pri otrocih in mladih in nosi ime po Astrid Lindgren, avtorici, ki je 

napisala veliko knjig za otroke in tudi znamenito mladinsko knjigo Pika nogavička.  

Iz etnografske RAZSTAVE Od puvijala dardu kärsta / Dalla 

nascita al Battesimo / Od rojstva do krsta 

Ko so se nekoč rojevali otroci, je bila navada, da so ženske spekle »šnite«. Jed so 

spekle, da bi okrepile porodnico pa tudi ob praznovanju krsta, ki je bil po navadi nekaj 

dni po rojstvu. 1. oktobra smo v muzeju spekli šnite in jih ponudili obiskovalcem ter 

tako počastili rojstvo dveh novorojenčkov v vasi.  

NOVE MUZEJSKE PRIDOBITVE: Knjiga, posvečena 

zgodovini orgel cerkve na Ravanci  

Te rozajanske svete wüže anu klavir te ravanške carkve (1849-2019) / Il repertorio 

musicale liturgico resiano e l’organo Valentino Zanin della Parrocchia-Santuario di 

Santa Maria Assuna di Resia (1849-2019). Tako se glasi naslov pomembne knjige, ki 

predstavlja košček domače zgodovine in je istočasno dragocena skrinja domačih 

cerkvenih pesmi. 

MEDIJI 

Oktobra je slovenska sekcija deželnega sedeža RAI v Trstu posnela poseben prispevek 

o našem muzeju in etnografski razstavi ter sekciji, posvečeni domačemu ustnemu 

izročilu. Posnetek bo objavljen v oddaji MIKSER, ki bo predvajana novembra.  

ARHEOnovice 

Stara kovana železna motika ročne izdelave je eden izmed številnih predmetov, ki so se 

našli v teku let v Reziji. Ti so priča preteklosti, ki prav skozi take predmete prenaša 

glas davnine sodobnikom  

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: Nova slikanica  

Dekle, ki je hotela rožico / Ta hćï ki jë tëla rožico je naslov prve knjige iz zbirke 

Rozajanske pravice. Pravljico je leta 1968 folkloristu Milku Matičetovemu povedala 

Tina Vajtova (Valentina Pielich). Ilustrirala jo je umetnica Luisa Tomasetig. Spremno 

besedo je napisal prof. Roberto Dapit. Zbirko ureja ZTT v sodelovanju z Muzejem 

rezijanskih ljudi, Inštitutom za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani in 

Univerzo v Vidmu. 


