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Petra Valovičić 

Rođena 1986. u Rijeci 

e-mail: petra.valovicic@gmail.com 

 

 

Područje znanstvenog i stručnog interesa: antropologija hodočašća, kulturna baština, otočnost, 

antropologija umjetnosti 

 

 

Izobrazba: 

 

2020. Poslijediplomski studij „Humanističke znanosti“ na Sveučilištu u Zadru, polje: etnologija i 

antropologija, mentor: doc.dr.sc.Mario Katić 

 

2012.-2016. Diplomski jednopredmetni sveučilišni studij kulturne baštine i turizma, Sveučilište u 

Zadru 

 

2005.-2011. Preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij etnologije i antropologije i sociologije, 

Sveučilište u Zadru 

 
 

Zaposlenja: 

 

2020. Doktorandica i asistentica na projektu HRZZ-a “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 

izobrazba novih doktora znanosti” na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, kojeg 

financira Hrvatska zaklada za znanost 

 

 

 

Nastavni, znanstveni i stručni rad 

 
 

Znanstveni i stručni projekt: 

 

2020. Doktorandica na projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih 

doktora znanosti” s temom religijske prakse hodočašća na Piškeri. 

 

Sudjelovanje na konferencijama: 

 

2013. Prezentacija rada How klapa became a boy band na međunarodnoj konferenciji „Myths of 

Tourism”, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Odjel za turizam 

ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

mailto:petra.valovicic@gmail.com


2013. Prezentacija rada Gdje je granica kulturnog relativizma? na međunarodnoj konferenciji 

„Roaming anthropology: Ethics in anthropology”, Klub studenata antropologije, Klub studenata 

etnologije i kulturne antropologije, Sveučilište u Zagrebu 

 
 

Izdanja: 

 

Valovičić, Petra, Nina Vigan, Katica Burić Ćenan, (2019) KUD Sv. Roko: Osluhni nutarnje zvono. 

Zadar: KUD Sv. Roko, Sveučilište u Zadru 

 
 

Stručne i znanstveno-popularne aktivnosti: 

 

Izrada postava etnografske zbirke Kolan, otok Pag (2019.-2020.) 

 

Organizacija Studentskog Etnografskog Filmskog festivala u suradnji s Odjelom za etnologiju i 

antropologiju Sveučilišta u Zadru, (2014.-2019.) 

 

Predavanje Kulturna baština i kritika top-down pristupa u sklopu programa „Moozgavci – predavanja 

mladih predavača”, Info zona, Split (2016.) 

 

Organizacija radionice fotografije EtnOko u suradnji s Etnografskim odjelom Narodnog muzeja 

Zadar (2016.) 

 

Organizacija predavanja Antropologija za početnike u suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar (2014.) 

 
 

Ostalo: 

 

Suradnica na projektu KineDok (projekcije nezavisnih dokumentarnih filmova) u suradnji s udrugom 

Restart (Zagreb), Filmskim uredom Zadar i Gradskom knjižnicom Zadar (2016.-2019.) 

 

Organizatorica Večeri hrvatskog filma u suradnji sa Zadarskom županijom i Turističkom zajednicom 

Sv. Filip i Jakov (2017.) 

 

Organizatorica Radionice ljudskih prava za djecu osnovnih škola u suradnji sa Centrom za 

informiranje i savjetovanje u karijeri, Zadar (2014.) 

 

Osnivačica udruge Antropop - udruga antropologa i etnologa s ciljem umrežavanja, kreiranja 

platforme za rad te popularizacije navedenih znanosti (2014.) 

 

Organizatorica konferencije (Ne)Zapošljivost etnologa i antropologa u RH u suradnji s Odjelom za 

etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru (2013.) 

 

Članica udruga InASEA, SIEF, EASA te Hrvatskog etnološkog društva. 
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