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Директору установе 

Београд, 1. марта 2017. 

 

Поштовани, 

Настављајући традиционалну сарадњу са установама и овог пута Вас информишемо о новој 
изложби Природњачког музеја и могућностима интерактивног рада са децом у оквиру 
групних посета.  

У Галерији Природњачког музеја, Мали Калемегдан бр.5 у Београду, 9. фебруара 2017. 
отворена је нова изложба под називом „Кафа, узбудљива прича о добром укусу“ аутора 
Александре Савић, вишег кустоса. Изложба ће бити отворена до маја 2017. 

 
 

Кафа, окрепљујући напитак, представља много више од 
средства за разбуђивање. Она је вековима али и данас 
синоним за уживање и инспирацију, феномен 
зближавања, изговор за виђање са пријатељима.  

Улога кафе много је већа него што можемо да 
претпоставимо. Од првог путовања из Етиопије на 
Арабијско полуострво, преко Црвеног мора, зрно кафе је 
имало вишеструку улогу у обликовању историје света. 
Прича о кафи је прича и о миграцијама, религији, 
ропству, кријумчарењу, револуцијама, ратовима, 
дружењу али и љубави. Током драматичне историје 
често је била узрок сукоба и предмет забране многих 

владара, недозвољено пиће, строго чувана тајна, лек или стимуланс за оне повлашћене. 
Једнима је представљала богатство, а другима невољу.  Данас је доступна свима и конзумира 
се у много различитих и маштовитих облика.   

Мало је познато да је кафа један од најзначајнијих трговинских производа на свету, одмах 
после нафте. Кафа има медицински и фармацеутски значај, али може да буде и ризична за 
здравље. Кофеин, алкалоид из кафе, има своја добра и лоша својства на људски организам.   

Производња кафе у свету данас је повезана и са многим табу-темама, као што су социјална 
неједнакост, израбљивање јефтине радне снаге, као и деградација биодиверзитета сечењем 
тропских шума због ширења плантажа.  

На изложби су представљене саднице праве 
биљке кафе; модели плода и семена кафа 
арабике, робусте и либерике; узорци кафе са 
бројних и ексклузивних локација широм света 
(Етиопија, Камерун, Мексико, Бразил, Индија, 
Непал, Вијетнам, Папуа, Хондурас, Танзанија 
итд.), као и чувена и веома скупа кафа Blue 
Mountain која се узгаја на Јамајци. Посетиоци 
имају прилику да виде препарирану животињу 
– азијску цибетку која се храни плодовима кафе, 
а која ствара најскупљу кафу на свету – копи 
лувак. Путем аутентичних шољица из разних 
крајева света биће представљен ритуал 
испијања кафе у свету. 

                                Биљка кафа 
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Изложба је обогаћена експонатима Етнографског музеја у Београду са бројним предметима за 
припрему и конзумацију кафе (шољице, џезве, филџани, млинови и бокали за кафу из 19. и 20. 
века) са наших подручја израђених од месинга, сребра и бакра.  

На изложби су ексклузивно представљене шољице из Музеја Јеврема Грујића из којих су кафу 
пили чланови краљевске породице Обреновић у 19. и са почетка 20. века. Део изложбе је 
посвећен и обичајима послуживања кафе у Србији током историје, као и нашем 
традиционалном послужењу које представља – кафа, слатко и вода. 

Посебан део изложбе представља богата и раритетна колекција новосадског колекционара 
Радмила Мулића, која се састоји од бројних предмета везаних за обраду, припрему и 
конзумацију кафе (млинова, апарата, шољица, бокала, кутија, џезви итд.) из различитих 
периода 19. и 20. века са нашег и европског подручја. 

На изложби је представљена кафа као биљка, Етиопија као постојбина кафе, прича о кафи 
кроз историју њене производње и прераде, прича о европским и београдским кафеџиницама 
и кафанама, основни типови припреме кафе, кофеин, најразноврснији укуси кафе, као и многе 
друге занимљивости.  

Изложба је намењена одраслима, али и ученицима старијих разреда основних школа, 
као и средњошколцима и студентима. Изложба не промовише конзумацију кафе, већ 
описује феномен и популарност кафе током историје света, уз објашњења о добрим и 
лошим својствима овог напитка. 
 

      
Азијска цибетка која ствара         Модел плода и семена кафе 
најскупљу кафу на свету: копи лувак 

Детаљније информације можете добити на сајту Природњачког музеја www.nhmbeo.rs или на 
Фејсбук страни музеја https://www.facebook.com/prirodnjacki/  

Цена улазница за појединачну посету је 100 динара, за групне школске посете 80 динара по особи 
(наставници, васпитачи и водичи група не плаћају), а цена породичне посете је 200 динара. 
Најављене групе уз посету изложби добијају и стручно вођење кустоса.  

Радно време Галерије (Мали Калемегдан 5, Београд) је сваког дана у зимском периоду (новембар-
април) од 10 до 18 сати и у летњем периоду (април-новембар) од 10 до 21 сат. Понедељком је 
Галерија затворена.  

Четвртком је улаз слободан у периоду 10-12 сати. Бесплатан улаз подразумева посматрање 
изложбе без стручног вођења (уколико најављене групе желе водича у време бесплатног термина  
цена је 50 динара по особи).  

За децу до 7 година као и особе са инвалидитетом и њихове пратиоце улаз је бесплатан.  

 
Контакт за најаве група: 
Драгица Стојић, управник Галерије, 011/ 3284-317, galerija@nhmbeo.rs 

Молимо Вас да групне посете и потребу за стручним вођењем најавите унапред.  
 
С поштовањем, 
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