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Sorrounding Area
 Razstava prikazuje etnološko dediščino Lendave in okolice od 19. stoletja do sredine 20. stoletja. 
Najpomembnejše kmečke dejavnosti naše regije oziroma poljedelstvo, živinorejo in obrt 
predstavlja eden značilen predmet na razstavi. V njenem sklopu smo posebno pozornost 
namenili lončarstva pokrajine, katerega značilni izdelek je bila tako imenovana črna keramika. 
Kultura ljudskega tekstila ter značilnosti sakralne dediščine Lendave in okolice so predstavljene 
na samostojni razstavi. 

A kiállítás a történeti Lendva-vidék néprajzi örökségét mutatja be a 19. századtól a 20. század 
közepéig. A vidék paraszti társadalmának legfontosabb tevékenységeit, azaz a mezőgazdaságot, 
állatartást és a mesterségeket egy-egy jellegzetes tárgy reprezentálja. A kiállításban megkülön-
böztetett helyet kapott a vidék fazekasságának bemutatása, amelynek az egyik jellegzetes terméke 
az úgynevezett fekete kerámia volt. Lendva-vidék népi textilkultúráját és vallási örökségének 
jellegzetességeit önalló kiállítási részlegben ismertetjük. 

�e exhibition shows the ethnological heritage of Lendava and its surrounding area from the 
19th century to the middle of the 20th century. �e most important activities of the agricultural 
society of our region, namely agriculture, animal husbandry and cra�s, are each represented by 
one object in the exhibition. As part of the exhibition, we paid special attention to the 
presentation of pottery in our region, the most distinctive products of which were the so-called 
black ceramics. �e culture of folk textiles and the characteristics of the sacral heritage of 
Lendava and its surrounding area are presented as part of a solo exhibition.
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Gra�čno oblikovanje | Gra�kai tervezés | Graphic design: 

Peter Orban
 
Risbe | Rajzok | Drawings: 

Suzanne Király-Moss, Gabriela Ritoc
 
Fotogra�je | Fényképek | Photographs: 

Arhiv Galerije - Muzeja Lendava | A Lendvai Galéria és Múzeum archívuma | 
Archive of the Gallery - Museum Lendava

Razstavo so omogočili | A kiállítás létrejöttét támogatták | �is exhibition was made possible by: 
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