Muzej na prostem Zaprikraj

Italijanska kostnica nad Kobaridom

Muzejska zbirka v Kobariškem muzeju je zaradi načina
pripovedi, velikega pomena zgodovinskih dogodkov,
svoje vsebine in postavitve naletela na izjemen odmev v
Sloveniji in tujini. Po številu domačih in tujih obiskovalcev sodi med najbolj obiskane slovenske muzeje.

Kobariški muzej
Gregorčičeva 10, 5222 Kobarid, Slovenija
Tel: 00386 (0)5 38 90 000, Fax: 00386 (0)5 38 90 002
E-mail: kobariski.muzej@siol.net, www.kobariski-muzej.si
Villach

Mednarodno vrednost ji dajeta dve muzejski nagradi:

Klagenfurt

• najvišja slovenska muzejska nagrada Valvazorjeva
nagrada za leto 1992,

Tarvisio

Jesenice

• Muzejska nagrada Sveta Evrope za leto 1993.
Kobariški muzej je idealno izhodišče za organizirane
oglede Kobariške zgodovinske poti, muzejev v naravi in
nekdanjih bojišč v visokogorju. Obiskovalcem so v muzeju vse dni v letu na voljo izčrpne informacije, zemljevidi in literatura, po najavi pa jih po nekdanjih bojiščih in
znamenitostih popeljejo izkušeni vodiči.
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Soba 12. soške ofenzive

Rekonstrukcija kaverne

Kobariški muzej obiskovalcem predstavlja zgodovinske dogodke, ki so se ob reki Soči odvijali v času prve svetovne vojne. Največji del stalne razstave je namenjen pripovedi o gorskem bojevanju v Julijskih Alpah in poslednji, dvanajsti soški
bitki, imenovani tudi »kobariška bitka«. Ta spopad stotisočev vojakov in častnikov avstro-ogrske, nemške in italijanske
vojske se je začel 24. oktobra 1917 ob Soči in se po sedemnajstih dneh zaključil na bregovih reke Piave.

Vhodna avla obiskovalcem ponuja premislek o usodah ljudi, pripadnikov številnih narodov, ki jih je zajel strašni vihar
vojne. V pritičnih prostorih so na ogled občasne razstave in
20-minutni dokumentarni film o kobariški bitki.

V drugem nadstropju je v sobi z reliefom Zgornjega Posočja
prikazana razmestitev enot 23. oktobra 1917, dan pred odločilnim spopadom. Stisnjen v ozko kaverno piše vojak pismo
očetu. Iz njegovih besed razberemo stiske in čustveni svet
mladeniča na fronti.

Kobariška bitka:
• spada med največje spopade v gorati pokrajini
v zgodovini človeštva,
• spada med prve vojne operacije
z elementi bliskovite vojne,
• je bila najbolj uspešna prebojna operacija
v prvi svetovni vojni,
• je bila ob 11. soški bitki največji vojni spopad
na slovenskih tleh.
Dneve strašnih preizkušenj je v svojem romanu »Zbogom
orožje« pretresljivo opisal Ernest Hemingway, za Erwina
Rommla je bitka pomenila pomemben mejnik v njegovi bleščeči vojaški karieri.

V Kobariških sobah, v prvem nadstropju muzeja, je predstavljen pregled zgodovine Kobarida in okolice od najstarejših
časov do danes.
V sobi z reliefom krnskega pogorja je v ospredju pripoved o
bojevanju vojakov v visokogorskem svetu.
Bela soba govori o dveh strašnih zimah, mrazu, snegu, plazovih..., ko se je vojna spremenila v boj z naravo.
V Sobi zaledja obiskovalec spoznava oskrbo vojaških enot,
opremo vojakov in življenje v kratkih predahih med ofenzivami.
Črna soba je prostor opomina in razmišljanja o tem, kaj ljudem prinaša vojna.

V Sobi prodora so dokumentirano predstavljeni prvi trije
dnevi bojev, ko so združene avstro-ogrske in nemške enote
zavzele Kobarid in prodrle na italijansko ozemlje.
Obiskovalec si lahko v muzeju ogleda več kot 500 fotografij, 50 vojaških zemljevidov, skic in dokumentov poveljnikov
enot (generala Cadorne, generala Kraussa, nadporočnika
Rommla), čez 1000 primerkov orožja, orodja, uniform, medalj in spominskih predmetov.

