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În urma dezbaterii, comisia de doctorat a hotărât să i se confere titlul de
DOCTOR în Domeniul de Doctorat MUZICĂ
Biroul Consiliului
Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală
În perioada anilor 2005-2009, am iniţiat o cercetare monografică a văii
Agrijului din judeţul Sălaj, cuprinzând patru din comunele acesteia:
Buciumi, Agrij, Treznea si Românasi, dat fiind originea mea şi totodată
datorită neexistenţei culegerilor de specialitate din zonă. Genurile
muzicale găsite pe teren le-am grupat în patru capitole a căror structură
vizează prezentarea obiceiului, a cadrului natural de manifestare şi a
repertoriului specific locului. Astfel, după descrierea istorico-geografică
şi etnografică a judeţului Sălaj din primele două capitole, conţinutul
următoarelor capitole vizează următoarele categorii muzicale: Cântecul
de leagăn, Cântecele miresei, Cântecele funebre, Colinde si Cântece de
stea, Cântece din sezătoare si clacă, Cântece de cătănie, Balade, Cântece
propriu-zise si de joc, Cântece instrumentale. Cele mai multe dintre
acestea s-au retras în fondul pasiv al practicii folclorice. Din varietatea
acestora se detasează cu usurinţă colindul, ca fiind genul viu existent în
practica actuală a locuitorilor sălăjeni, datorită păstrării obiceiului
colindatului, si care beneficiază de cele mai multe exemple din lucrare.
Data, locul nasterii 20 01 1976 Gherla, Cluj
Aria ocupaţională Învăţământ 1995 – 2009 institutor la Grădiniţa nr.8
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