
јЕЛЕНА пАНтЕЛИћ  
(1942–2012)

Јелена Пантелић, рођена Шљивић, конзерваторка–техничарка у пен-
зији, изненада је отишла од нас 26. септембра 2012. године. Радни век је 
провела од 1962. до 1996. године у Одељењу за конзервацију Етнограф-
ског музеја у Београду. Рад у Одељењу за конзервацију у Лабораторији за 
конзервацију предмета од текстила започела је одмах након дипломирања 
у Школи с практичном обуком за кројење и шивење, где је изучавала крој 
женског одела. Савесно је радила је на редовној превентивној конзервацији 
предмета од текстила у депoима и изложбеном простору музеја. Јеленин до-
принос је био велики и незаобилазан у послу који је стручан, одговоран и 
прецизан, али неприметан за ширу јавност. Добром сарадњом с кустосима 
и колегама конзерваторима и конзерваторима – техничарима, допринела је 
да се продужи век предметима из импозантне збирке текстила Етнограф-
ског музеја у Београду. Своје богато искуство у конзервацији, рестаурацији 
и реконструкцији предмета од текстила несебично је преносила млађим са-
радницима. Њен рад је постајао видљив на сталним и повременим изложба-
ма које су представљале народну културу и уметност Балканског простора, 
и које су реализоване како у њеном матичном Етнографском музеју тако и 
на изложбама које су гостовале у свим републикама Југославије, и многим 
другим државама на свим континентима. 
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С колегама конзерваторима и конзерваторима–техничарима за пред-
мете од текстила, Јелена Пантелић је учествовала у припреми предме-
та за изложбе сталних поставки у Етнографском музеју: „Етнографска 
спомен-збирка Христифора Црниловића“ у Манаковој кући (1968), „На-
родне ношње Југославије“ (1976), „Народна култура на тлу Србије“ (1984); 
исто тако, учествовала је и на студијским изложбама „Народна уметност 
Југославије“ (1980), „Либаде – хаљетак градске ношње“ (1985), „Традицио-
нално ћилимарство у Србији“ (1986), „Народне ношње Југославије“ (1988), 
„Косовска легенда у народном стваралаштву“ (1989), као и на многим те-
матским изложбама које су реализоване у Етнографском музеју.

Јелена је била и део тима Етнографског музеја који је припремао етно-
графске предмете за излагање у Музеју 25. мај, Музеју афричке уметности, 
Војном музеју, Музеју примењене уметности, Народном музеју у Београду и 
у Народном музеју у Панчеву. Ведрина и духовите опаске су обележје посло-
вично пријатне атмосфере Одељења за конзервацију Етнографског музеја, 
чији је део била и Јелена. Њен рад и лик остаће део повеснице музеја, забе-
лежен у музејским аналима и у сећању њених сарадника. Ипак, најважније 
је да будуће генерације музејских радника спомињу Јелену Пантелић на 
основу предмета на којима је радила.

Данијелка Радовановић


