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примењене уметности у Београду“ (1985) и „Црквени 
текстил од средине XV до краја XVII века“ (2005). У овом 
низу издваја се текст „Текстил и одећа као предмет колек-
ционирања, чувања и њихово валоризовање у музејима“ 
(1976), као први музеолошки текст у Србији који се бави 
проблематиком збирки текстила и одеће. Добрила 
Стојановић је и аутор каталога музејске збирке коптских 
тканина (1980).

На научном скупу Српске академије наука и 
уметности Ослобођење градова у Србији од Турака 
1862–1867. год. (1967) учествовала је са излагањем на тему 
Европско одевање у Србији у другој половини XIX века. Од 
1973. до 1987. године била је чланица Управног савета Ме-
ђународног центра за проучавање историјског текстила у 
Лиону (CIETA). На састанцима и конференцијама ове 
реномиране организације одржала је низ предавања у 
оквиру којих је представила разнородне збирке Музеја 
примењене уметности, као што су коптске тканине, ев-
ропске таписерије, копије орнамената са српских средњо-
вековних фресака или пиротски ћилими. Учестовала је на 
14. и 15. Међународном конгресу византијских студија 
1971. и 1976. године, а била је и сарадник Речника умет-
ности Гров (Grove Dictionary of Art).

Добрила Стојановић је преминула у Београду 
2018. године. Била је учесница Народноослободилачке 
борбе и добитница признања са плакетом поводом 750. 
годишњице аутокефалности Српске православне цркве 
(1969), награде „Михаило Валтровић“ (1985) и Ордена 
рада са сребрним венцем. 

Добрила Стојановић (рођ. Панић) рођена је 
1925. године у Урошевцу. Историју уметности и 
археологију дипломирала је на Филозофском факултету у 
Београду 1950. године. Као први кустос Збирке текстила и 
костима Музеја примењене уметности дала је изузетан 
допринос утемељењу и развоју ове области у Србији. По-
себно место заузима њен пионирски рад у области музеа-
лизације моде, као и рад на документовању, проучавању и 
презентацији црквеног текстила. 

У Музеју примењене уметности Добрила 
Стојановић је радила од 1951. до пензионисања 1988. 
године. Била је кустос значајних музејских изложби као 
што су Уметнички вез у Србији од XIV до XIX века (1960), 
која је гостовала и у Државном историјском музеју у 
Москви (1973), Женска мода од средине XIX века до 
тридесетих година XX века (1966), Оријентални теписи 
(1967), Градска ношња у Србији током XIX и почетком 
XX века (1980) и Пиротски ћилими (1987). Добрила 
Стојановић била је члан кустоских тимова међународних 
изложби Из српских средњовековних ризница (Париз, 
1983) и Уметност у Србији XIX века (Грац, Трст, 
Љубљана и Београд, 1985). 

Њена широка истраживачка интересовања 
одражавају и бројне студије из области историје текстила 
и костима објављене Зборнику Музеја примењене 
уметности, међу којима су: „Везена икона из XIV века“ 
(1962), „Распоред игара са словенског бала у Бечу“ (1968), 
„Везови са карактеристикама бидермајера и другог 
рококоа“ (1969), „Црквена одећа и литургијски покри-
вачи из ризнице манастира Свете Тројице у Пљевљима“ 
(1970), „Старе зидне таписерије типа verdure из Музеја 
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