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(1999), Istorie şi prezent. Trei studii liturgice (2001), Amalarius Fortunatus in der Trierer 
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de Teologie Romano‑Catolică şi director al Departamentului de Teologie Romano‑Catolică din 
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kapcsolatára (2016). Dintre volumele printre coordonatorii cărora se numără, menţionăm Healing 
of memories in Europe: A study of reconciliation between churches, cultures and religion (2007), 
A református oktatás a Kárpát‑medencében 1690‑1918 között (2009), Evoluţia instituţiilor 
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de teologie biblică şi istoria Bisericii, dintre care menţionăm Une proposition de catéchèse des 
jeunes à partir de l’Evangile selon Saint Marc (2001), Biserica pe teritoriile fostelor provincii 
dacice (Transilvania, Banat, Oltenia) în secolele VII‑XI. Aspecte de istorie, organizare bise‑
ricească, rit şi cult (2006), Evangheliile. Elemente de exegeză şi teologie (2007), Prophétisme 
et symbolisme dans l’Apocalypse (2010), Epistolele pauline – exegeză şi teologie (2017).
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doxă din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, specializarea artă sacră. A parti‑
cipat la numeroase expoziţii de grup şi a vernisat 34 de expoziţii personale în ţară şi în străinătate. 
A publicat studii şi articole de specialitate, precum şi volume în domeniul artei şi iconografiei 
creştine: Crucea între mit şi simbol în pictură (2006), Tipologia artei bizantine (2012), Reper‑
toriul picturii bizantine – icoane de praznic (2014), Arta bizantină. Elemente de arhitectură, 
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profesorii care predau disciplina şcolară religie la clasa a IV‑a. Propuneri de activităţi (2018) 
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the Women of Romanian Short Fiction (2002), Articulating Gender, Narrating the Nation: 
Allegorical Femininity in Romanian Fiction (2004), Myth and Modernity in the Twentieth‑Century 
Romanian Novel (2009) şi Subversive Stages: Theater in Pre‑ and Post‑Communist Hungary, 
Romania, and Bulgaria (2017). 
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arheologie biblică. Dintre volumele de specialitate publicate în calitate de autor sau coautor, 
menţionăm Doamne miluieşte. Premisă a rugăciunii inimii în Psalmi (2015), Vechiul Testament 
în scrierile bibliştilor ortodocşi români. Ghid bibliografic (2018), Managementul conflictului 
ideatic‑religios – ciclul gimnazial (P2) şi liceal (P3) (2 vol., 2018), Predarea pozitiv‑creativă 
a religiei – ciclul primar (P4), gimnazial (P5) şi liceal (P6) (3 vol., 2018), Ghid pentru pro‑
fesorii care predau disciplina şcolară religie la clasa a IV‑a. Propuneri de activităţi (2018) şi 
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unic volumul Realizarea misiunii Bisericii prin educaţia religioasă în epoca contemporană 
(2020) şi în calitate de coautor 11 volume de educaţie religioasă, precum şi o serie de articole 
în diferite publicaţii naţionale şi internaţionale. A coordonat volume despre predarea pozitiv‑
creativă a religiei, managementul conflictului ideatic‑religios şi eficientizarea predării religiei 
prin mijloace multimedia, dintre care menţionăm Ghid pentru profesorii care predau disciplina 
şcolară religie la clasa a IV‑a. Propuneri de activităţi (2018).

ELENA DANA PRIOTEASA (n. 1970) este cercetător ştiinţific, istoric de artă, la Institutul de 
Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Filiala Cluj‑Napoca. Principalele sale domenii 
de interes sunt arta medievală, iconografia şi modul în care interacţiunile culturilor răsăriteană 
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Wall Paintings in Tran sylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical 
Context (2016).
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şi volumele de autor Sören Kierkegaard teológiájának súlypontjai (2010), Vallások, mítoszok 
és vallásfilozófiai irányzatok/ Vallástörténeti jegyzetek (2012), Útközben (2016), Az írás 
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