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Пријатеље и колеге Едит Петровић растужила је вест о њеном прераном 
одласку. У родном Београду завршила је студије етнологије 1981. године, а 
магистрирала 1986. године с темом Брак и свадба Италијана у Копру. Од-
мах након дипломирања, отпочела је њена универзитетска каријера. Била је 
сарадница професорке Сребрице Кнежевић и професора Петра Влаховића. 
Прошла је сва сарадничка звања и 1991. године изабрана је у звање доцента 
на Одељењу за етнологију Филозофског факултета у Београду, одбранивши 
1990. године докторску дисертацију Етничке особине црногорских колони-
ста у Бачкој.

Едит Петровић је била сарадник на пројектима Филозофског факултета 
у Београду, Црногорске академије наука и умјетности, Балканолошког ин-
ститута САНУ и Републичког завода за заштиту споменика културе Србије. 
Боравила је на једномесечном усавршавању у САД, а као стипендиста Бри-
танског савета, усавршавала се и на универзитету у Манчестеру. Учествова-
ла је на антрополошким и фолклористичким скуповима у земљи и иностран-
ству. Запажени су њени радови о миграционим кретањима италијанског 
становништва у Истри и браку и свадбеним обичајима Италијана у Копру. 
Издвaја се и њен приступ у радовима о етничком идентитету на примеру 
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црногорских колониста у Војводини, и породичним предањима као факто-
рима очувања традиције. Бавила се социјалном интеграцијом и акултурациј-
ским процесима у миграцијским групама колониста. Обрадила је етничке и 
племенске стереотипије црногорских колониста у Бачкој. Едит Петровић је 
објавила и два запажена рада: Прослава испраћаја жена у војску и Култура 
женствености. При крају њеног боравка у Београду, имале смо и један за-
једнички рад о стереотипијама у народној култури.

Током деведесетих, Едит Петровић се са својом породицом преселила 
у Канаду. У Ванкуверу и Калгарију наставила је своју универзитетску кари-
јеру и рад на истраживачким пројектима. Написала је 2003. године запажен 
рад re-Creation of Self: Narratives of imigrant women from Ex-Yougoslavia li-
ving in Western Canada. 

Имала је богато истраживачко искуство и у приватном сектору у Кана-
ди. У истраживачким круговима посебно се цени њено изузетно ангажова-
ње у ECO Canada (Environmental Careers Organization) током 2008. и 2009. 
године. Ова организација установила је 2009. године „Едит Петровић-ме-
моријалну стипендију у знак сећања на кћерку, супругу, мајку и сестру Едит 
Петровић – поштовану међу бројним пријатељима и колегама из целог све-
та“. 

С тугом и поштовањем, 

Сенка Ковач 


