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Titlu teză doctorat

Edificii de cult româneşti din Sălaj în a doua jumătate a secolului
XIX şi prima jumătate a secolului XX

Listă publicaţii

-

Biserica de lemn din Valea Loznei văzută prin prisma
arhivelor bisericeşti - Caiete Silvane – Revistă de cultură
editată de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj ISSN
2247-7365, nr. 4 (18 aprilie 2012), Zalău.
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Recenzie pentru lucrarea autorilor Miloš Dudáš şi Alexander
Jiroušek - Drevené Kostoly Chrámy Zvonice na Slovensku –
Wooden Churches and Bell-Towers in Slovakia – Hölzerne
Kirchen und Glockentürme in der Slowakei (Košice: JES,
2010) apărută în Colloquia – Journal of Central European
History, U.B.B. – Institutul de Studii Central-Europene,
volumul XIX, 2012, Cluj-Napoca.
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Listă activităţi

-

În anul 2010, cu aprobarea Episcopiei Sălajului, am efectuat
activităţi de cercetare în diferite parohii din episcopie, scopul
find acela de a documenta arhitectura, decoraţiile sculptate şi
pictate ale bisericilor de lemn din Sălaj. Parte din
documentaţia strânsă în urma acestei cercetări a fost
utilizată în lucrarea mea de disertaţie, lucrare cu titlul: Biserici
şi comunităţi: cazul Sălajului (1848 - 1948).

-

În vederea documentării pentru aceeaşi lucrare de disertaţie
am întreprins stagii de documentare (în anii 2011 şi 2012) în
direcţiile judeţene ale Arhivelor Statului din Zalău şi ClujNapoca precum şi în arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe din ClujNapoca.

Împreună cu domnul Alexandru Baboş – dr.arh., specialist în
patrimoniu la Fondul Proprietăţii de Stat din Suedia, profesor
invitat la Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Lund,
Şcoala Superioară din Gotland, Suedia am participat la
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următoarele stagii de documentare:
-

Aprilie 2011 - stagiu de documentare a bisericilor de lemn
întreprinsă în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman –
realizată cu aprobarea şi binecuvântarea IPS Calinic
(Arhiepiscopia

Argeşului

şi

Muscelului)

respectiv

IPS

Galaction (Episcopia Alexandriei şi Teleormanului).
-

Aprilie 2010 - stagiu de documentare a bisericilor de lemn
întreprinsă în special în judeţele Argeş şi Vâlcea– realizată
cu aprobarea şi binecuvântarea IPS Calinic (Arhiepiscopia
Argeşului

şi

Muscelului)

respectiv

IPS

Gherasim

(Arhiepiscopia Râmnicului).
-

Iunie 2009 - stagiu de documentare a bisericilor de lemn
întreprinsă în judeţele Vâlcea şi Gorj – realizată cu
aprobarea şi binecuvântarea IPS Gherasim (Arhiepiscopia
Râmnicului).

5

Premii şi distincţii

--
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