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Muzejske NOVOSTI … obarvani z rumeno barvo smo spet odprli 
februarja  
Na podlagi novih nacionalnih navodil bo v ponedeljek, 1. 
februarja, dežela Furlanija - Julijska krajina spet obarvana rumeno, 
zato bo muzej spet odprt z naslednjim urnikom:  
od ponedeljka do petka: od 10. do 13. ure in od 14. do 16. ure. 
Sobota in nedelja: zaprto 
 

Pričakujemo vas!  
 
 
 



Iz etnografske RAZSTAVE Od puvijala 
dardu kärsta / Dalla nascita al Battesimo 
/ Od rojstva do krsta … Kuškrïtavi  / 
Naborniki 
V sekciji razstave, kjer sta predstavljena 
zaroka in poroka preberemo, da je bila 
med nalogami mladih nabornikov tudi ta, 
da so pripravili poseben lok, okrašen s 
smrekovimi vejami in z barvnimi trakovi, 
ko se je poročilo dekle iz vasi. Ob tej in 
podobnih priložnostih si je vaška mladina 
zagotovila pravico do nekega povračila za 
postavljanje ograde oziroma prepreke na 
poti poročnega sprevoda. 
 
 

Tako so ustvarili prag, ki je bil tudi simbolne narave. Prehod čezenj je pomenil, da se je za 
mladega vaščana spremenil družbeni položaj, kar je pomenilo tudi neke vrste simbolni prehod k 
osamosvojitvi.  
Na sliki vidimo nabornike, ki jih kot take prepoznamo zaradi cvetlice na suknji.  Tako kot mladi v 
antiki so nosili bullo, ta cvet je bil za koškrite po eni strani prepoznavno znamenje, po drugi pa 
amulet in ga nekateri še danes hranijo kot pomemben predmet.  Zgodovina naborništva v naših 
krajih se začne komaj na začetku 19. stoletja, in sicer z namenom, da bi sestavili seznam odraslih 
mladih moških, sposobnih za služenje vojaškega roka. Nabor je vsekakor poznejši element, 
zunanji, ki je potem pomagal pri ovrednotenju starejših običajev, povezanih z iniciacijo mladih. 
 
 



SEKCIJA pravljice. Motiv lepotice in zveri v 
rezijanski različici  

V oktobrskih novicah smo pisali o izidu slikanice 
Dekle, ki je hotela rožico / Ta hćï, ki jë tëla rožico. 
Pravljico je leta 1968 Tina Vajtova (Valentina 
Pielich) povedala Milku Matičetovemu. 
Motiv pravljice je lepotica in zver. Ta motiv je bil 
zelo poznan tudi v preteklosti, danes pa nam ga 
približuje predvsem filmska produkcija. 
Pravljica ima stare korenine (morda v Apulejevih 
pripovedih) in se je ponovno razširila v več 
različicah v Franciji (Villneuve, Beaumont) v 18. 
stoletju in nato še v 19. stoletju (Grimm), preživela 
pa je vse do današnjih dni (Walt Disney). 
 

NOVE MUZEJSKE PRIDOBITVE. Stare fotografije 
Skozi leta delovanja je muzej zbiral tudi slikovne dokumente, 
predvsem stare fotografije. Zahvaljujoč fotografijam, kot je ta, ki 
izvira iz konca 19. stoletja ali zacetka 20. stoletja, lahko prepoznamo 
različne vsakdanje elemente tedanjih časov, kot so na primer 
obleka, nakit in pričeske. 
  
 
 



ARHEOnovice. Virtualna arheološka karta. 
Na spletni strani muzeja je objavljena prva interaktivna arheološka karta Rezije, na kateri so 
predstavljene vse arheološke najdbe v občini Rezija in tudi širše, o katerih vodita podatke 
Muzej in deželno nadzorstvo.  
S tem pripomočkom lahko poglobimo različne vidike, povezane z arheološko dejavnostjo na 
tem območju. Obiskovalcem so na voljo posebne kartice v obliki pojavnih oken s fotografijami 
popisanih in shranjenih najdb ter tudi tistih, ki še niso ustrezno evidentirane. O teh zadnjih je 
na voljo samo kratek opis, ki je bil pridobljen od informatorjev, niso pa bile še ustrezno 
obdelane. V sekciji, posvečeni posameznim krajem, je pripisan tudi toponim kraja najdbe v 
slovenskem narečju. Za vsak kraj je naveden tudi sklic na tri zvezke knjige prof. Roberta Dapita 
z naslovom Sledi rezijske kulture v krajevnih imenih (Aspetti di cultura resiana nei nomi di 
luogo), v kateri lahko poglobite etimologijo iskanega toponima. 
Na koncu so predstavljeni in na kratko opisani nekateri kraji, ki so zanimivi z arheološkega 
vidika, o njem se trenutno izvaja raziskava ali so zanj predvidene v prihodnosti. 
  

 

https://rezija.com/it/ass-culturale-museo-della-gente-della-val-resia/archeologia/


 
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.  

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

                Sob.-Ned.: zaprt  

 

MEDIJI 
Oddaja Lo Scrigno, ki je bila na sporedu v torek, 19. januarja, na televiziji Telefriuli je bila 
posvečena Reziji in predvsem Solbici ter njuni kulturni in naravni ponudbi.  
Predstavljena sta bila tudi Muzej brusačev in Muzej rezijanskih ljudi 

https://youtu.be/rVHIWPFdal8
https://youtu.be/rVHIWPFdal8

