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Ne svete döbre Vinahti anu nö lipë növë lëtu 2021 
Vesel Božič in srečno novo leto 2021 

Iz razstave 



Iz etnografske RAZSTAVE Od puvijala dardu 
kärsta / Dalla nascita al Battesimo / Od rojstva 
do krsta … löwǧa 
 
Otroci in fantje so v Reziji pozimi radi hodili na 
sneg in smučat. Imeli so sanke in male löwǧe, ki 
so jih izdelovali vaški mizarji ali kar pridni fantje 
sami. En primer löwǧa si lahko ogledate na 
razstavi, drugega  pa hrani muzej v svojem 
depoju. Že veliko let pa jih žal nihče več ne 
izdeluje, ker so jih nadomestili novi modernejši 
pripomočki, ki jih lahko preprosto kupimo v 
trgovini. 
 
 

NOVE MUZEJSKE PRIDOBITVE. Stari kovček za 
violino 
 
Stari kovček za violino je pred kratkim postal del 
bogatega etnografskega snovnega gradiva 
muzeja. 
Narejen je iz lesa, robove pa ima dodatno 
zaščitene s kovinskimi deli. Tudi zapiranje z 
žabico je kovinsko.  
 



SEKCIJA pravljice. Spletni dogodek Pravljice 
in legende v jezikih Furlanije - Julijske 
Krajine 

30. decembra smo skupaj z Inštitutom za 
slovensko kulturo v Špetru priredili dogodek 
z naslovom Pravljice in legende v jezikih 
Furlanije - Julijske Krajine. 
 
Bila je zanimiva priložnost, da smo spoznali 
pravljice in legende, povezane z rojstvom 
otroka, ob tem smo lahko na novo 
ovrednotili rabo deželnih manjšinskih 
jezikov. Sodelovali so:  Sandro Quaglia iz 
Rezije; Ada Tomasetig iz Benečije; Ines 
Caneva iz Colline v občini Forni Avoltri; Lucia 
Pinat iz Mortegliana, Velia Plozner  iz Timaua 
in Lucia Protto iz Saurisa. 
 
Predstavljene so bile tudi legende o 
posebnih mestih, na katerih so se v različnih 
krajih rojevali otroci. 
 



ARHEOnovice. Spletna arheološka karta. 
V pripravi je prva arheološka karta občine Rezija, ki bo predstavila vse znane krajevne 
arheološke najdbe, o katerih vodita podatke Muzej in deželno nadzorstvo. 
S tem pripomočkom si bo moč ogledati fotografijo vsakega najdenega predmeta, izvedeti več 
o njegovih značilnostih, z aplikacijo JPS pa bo omogočena tudi preverjanje kraja najdbe in 
njegovega domačega imena. 

 

URNIK: Pon.-Pet.: 10.00-13.00 in 14.00-16.00  Sob.-Ned.: 14.00-16.00  

TRENUTNO JE MUZEJ ZARADI PANDEMIJE ZAPRT 

 
MEDIJI 
Na kanalu Youtube Inštituta za slovensko kulturo v Špetru je bil objavljen videoposnetek 
Muzeja z dvema pravljicama, ki ju pripoveduje kustos muzeja Sandro Quaglia.  


