
 

Д-р ТРАЈКО  ПЕТРОВСКИ 

Научен советник / Редовен професор 
 
Основни биографски податоци и работно искуство: 
Роден 18.5.1952 година во Скопје .  
Во периодот  1974-80 г. работи како наставник по историја и географија во основното 
училиште  „Братсво и единство“ во с. Сушица, Скопско. 
Во Институтот за фолклор е вработен од декември 1980 година.  
 
Образование: 
Наставник по историја и географија - Педагошка академија, УКИМ, Скопје (1974).  
Дипломиран професор по историја - Филозофски факултет / историја, УКИМ, Скопје 
(1979). 
Магистер на етнолошки науки – Филозофски факултет / етнологија, Универзитет во 
Белград, Србија (1989). 
Доктор на етнолошки науки – Филозофски факултет / етнологија, Универзитет во Загреб, 
Хрватска (1997).  
 
Области на истражувања:  
етнологија, народен календар, празници, обреди, обичаи, верувања, култови, народна 
религија, ромски фолклор, традиционална култура, етнологија на Ромите, ромски јазик. 
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Ромски фолклор, „Романи ило“, Скопје, 2002, стр. 106. 
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Центар за едукацију, истраживање и социјалне бриге Рома „Романи еманципација“, 
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Граматика на ромскиот јазик, „Романо ило“, Скопје, 2003, стр. 216. 
Статии: 
La medicina popolare degli Zingari a Skopje – la prassi magica, guargioni e esercizio della 
magia. In: „Piante medicinali e biodiversita cultural“, Verona, Italia, 2008. 
Обичајот Василица кај скопските Роми, „Етнолошки преглед“, бр. 17, Београд, 1982, стр. 
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Значeњето на ромската народна лирика на Шабан  Бајрамовиќ, „Македонски фолклор“, 
бр. 67, Скопје 2009 стр. 81-90; 
Социокултурните процеси кај Ромите за време на османлиската власт во Македонија, 
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одржан во Охрид, 29-31 август 2008, Филолошки факултет, УКИМ, Скопје, 2010, стр. 323-
326. 
Образованието на Ромите денес. Во: „Духовна и материјална култура на Ромите” 
(Зборник на трудови од II-иот Меѓународен  научен симпозиум одржан во Скопје, 2008 
година, во организација на Здружението на љубителите на ромската фолклорна уметност 
„Романо ило“, Скопје, 2011, стр. 8-9 и 31-36. 
Популаризацијата на некои обреди од календарскиот циклус кај Ромите во Скопје, 
„Етнолог“, бр. 14, Скопје, 2012, стр. 122-127. 
Муслиманските обичаи, ритуали и религиозни песни кај муслиманските Роми од Скопје, 
Зборник од  IV  Меѓународен конгрес на тема: „Исламската цивилизација на Балканот“, 
одржан во 2010 година во Скопје, во организација на МАНУ, Скопје, 2012. 
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Современата состојба на ромските лирски народни песни во Скопје, МАНУ, кн. 6, 
Скопје, 1997, стр. 241-249. 
Ромите во Франција и Македонија (од научен аспект), Друштво за наука и уметност 
Битола, 1999, стр. 195-204. 
Етнолошката структура на Ромите во Р. Македонија и Р. Бугарија, Битола, 1999, стр. 
187-195. 
Етнокултурните карактеристики на Ромите во Крива Паланка, „Славишки зборник“, 
бр. 2, Крива Паланка, 2013, стр. 239-251. 



Придонесот на академикот Тихомир Ѓорѓевиќ во проучувањето на Ромите. Во: :  
Балканската култура низ призмата на фолклористичко-етнолошките истражувања 
(Прилози од Меѓународниот симпозиум одржан на 19-20 декември 2014 година во 
Скопје), Скопје, 2015, стр. 259-263. 
 
Научно-истражувачки и други проекти: 
Извори и граѓа за проучување на материјалната култура  во Македонија (Институт за 
фолклор „Марко Цепенков“, финансиран од МОН, 2002-04, раководител). 
Истражување на современата состојба на ромскиот фолклор во Р. Македонија (ИФМЦ, 
МОН, 2010- , раководител). 
Poboljšanje pristupa naobrazbi i mogučnostima zapošljavanja romske nacionalne manjine u 
Hrvatskoj (меѓународен проект финансиран од фондацијата Europe Aid, 2008, учесник). 
Die Roma in Deutschland – Eine wachsende Minderheit zwischen Migration und Transformation 
(меѓународен проект финансиран од фондацијата Katholischer Akademischer Auslander-
Dienst, 2009, учесник). 
 
Останати активности: 
Автор и коавтор на неколку учебници: Romani čhib thaj i kultura e Romengir (учебник по 
ромски јазик за III, IV и V одделение; Romano abecedari (Ромско-српски буквар са 
читанком и др.). 
Учествувал на 40-ина научни собири во земјава и странство. 
Има изработено неколку елаборати за валоризација на културни (фолклорни) добра за 
потребите на Управата за заштита на културното наследство и Министерството за култура 
на РМ (Василица и василичарските обичаи кај Ромите во Скопје; ковачкиот занает кај 
Ромите; обичајот „бибијако диве“ кај Ромите во Скопје).  
Член на организациони одбори и жири-комисии на неколку ромски културни 
манифестации во земјава. 
Претседател е на Организационите одбори на два меѓународни научни собири за ромска 
култура, одржани во Скопје, во 1998 и 2008 година, а воедно се јавува и во улога на 
уредник на зборниците од овие меѓународни наушчи собири. 
Член е на Македонското етнолошко друштво. 
 
Награди и признанија: 
Награда/Признание од Ромската организација „Романo англонипе“ од Љубљана, 
Словенија.  
Награда/Признание од здружението „Романо ило” од Скопје, за особен придонес и 
постигнувања во афирмацијата на фолклорот и етнологијата на Ромите.              


