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Као конзерватор за текстил у Музеју примењене 
уметности Дубравка Бјелић се више од две деценије 
(запослила се у МПУ 1987) посвећено и успешно бавила 
овим племенитим послом, непрекидно у настојању да 
предметима од текстила обнови првобитни сјај и 
истовремено продужи век трајања. Тако је у великој мери 
својим конзерваторским захватима доприносила да се 
ублажи и одложи неминовно пропадање артефаката из 
веома богате и вредне Збирке текстила која се чува у 
фундусима Музеја примењене уметности.

Дипломирала је на Факултету примењених 
уметности – Одсек за текстил. Потекла из познате умет-
ничке породице Бјелић, чувени сликар Јован Бјелић био 
је Дубравкин деда а познати глумац Сјеверин Бјелић отац, 
припадала је у потпуности уметности што је у великој 
мери одредило и њен приступ конзерваторском послу у 
Музеју. Схватајући крхкост музејског материјала на коме 
је радила, покушавала је, пажљиво бирајући одговарајући 
конзерваторски поступак, да му обезбеди што дуже 
трајање. 

Својим знањем, великом вештином и запаже-
ним конзерваторским интервенцијама значајно је 

допринела  квалитету великих изложби посвећених 
текстилу – Уметнички вез у Србији 1804–1904 (1995), 
Мода у Београду 1918–1941 (2000) и Пиротски ћилими  
(2001) које су се реализовале у Музеју. Њен рад посебно је 
био запажен на изложби Уметнички вез у Србији 
1804–1904. Наиме, крунидбени плашт краља Петра Првог 
Карађорђевића, заузимао је централно место као предмет 
од изузетног културно-историјског значаја. Плашт је био 
у веома лошем стању и представљао је прави испит за 
њено конзерваторско умеће. Многи би поклекли пред 
тежином тог задатка, али не и Дубравка. У томе је и била 
тајна њене конзерваторске уметности. 

Дубравкина снажно изражена уметничка ли-
чност у потпуности је обележила њен живот, како профе-
сионалну тако и ону животну, људску димензију,  
Дубравка – уметник била је идентична са Дубравком – 
човеком; између уметности и живота није, код ње, стајао 
ни зарез ни цртица. Дубравка је ту стављала знак једна-
кости. Памтићемо њену посебну доброту и несебичност 
коју је нештедимице поклањала свима око себе а њен рад 
ће у Музеју увек остати уважаван.
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