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1. A 2012. ÉV KIADVÁNYAI - a legfrissebb megjelenés sorrendjében
I. TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETI BEAVATKOZÁSOK KÖTETE
A Történeti tartószerkezeti beavatkozások kötet kétnyelvű (román-magyar) szöveg formájában közelít ehhez a
rendkívül összetett és aktuális témához. A könyv két részből áll: A történeti tartószerkezetek struktúrájának
elmélete és a Történeti tartószerkezeti beavatkozások (karbantartás, helyreállítás-állagmegóvás, felújítás,
újjáépítés, felszámolás-lebontás). Az elméleti fogalmakat szemléltető tanulmányok számos illusztrációt
tartalmaznak, míg a kötet végén egy szakkifejezéseket tartalmazó szójegyzék található, ami igyekszik felölelni
azt nagy terjedelmű terminológiát, ami jelenleg is tisztázásra szorul.
ISBN szám 978-973-9377-56-0
Nyelv: roman, magyar
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 200
Példányszám: 300 buc.
II. ERDÉLYI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGSOROZAT 2012/3. SZÁMÁNAK A KIADVÁNYA – LÁSZLÓ
DEBRECZENI
Az Erdélyi kulturális örökség sorozat 2012. évi 3. száma DEBRECZENI László építész, művészettörténész,
író, grafikus munkásságát mutatja be. Az egyik legfontosabb XX. századi erdélyi magyar személyiség
tevékenysége nagy mértékben hozzájárult a régió történeti műemlékeinek jegyzékbe vételéhez, védelméhez
és helyreállításához. Restaurátori és tervezői hozzájárulása sok esetben bizonyult életmentőnek, főleg a
vidéki környezetben található műemlékek esetében. A kiadvány megjelenését a romániai Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.
ISSN szám 1844-833X
Nyelv: román
Méret: 12,5 x 17,6 cm
Oldalszám: 32
Példányszám: 500 buc.
III. ERDÉLYI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGSOROZAT 2012/2. SZÁMÁNAK A KIADVÁNYA - KÁROLY
KÓS
Az Erdélyi kulturális örökség sorozat 2012. évi 2. száma KÓS Károlyt, a transzilvanizmus egyik legjelentősebb
alakját mutatja be az olvasóknak. A tanulmány az építész konstruktív tevékenységének szintézisit adja,

különös hangsúlyt fektetve azokra ihletforrásokra és elvekre, amelyek meghatározták munkásságát. A
kötetben néhány szemléletes esettanulmány is helyet kapott, közülük az egyik KÓS Károly által a XX. század
elején épített kolozsvári Brétfű utcai házával foglalkozik. A kiadvány megjelenését a romániai Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.
ISSN szám 1844-833X
Nyelv: román
Méret: 12,5 x 17,6 cm
Oldalszám: 32
Példányszám: 500 buc.
IV. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul VI / nr. 24)
A Transsylvania Nostra folyóirat 2012. évi 4. lapszáma történeti épületek, a nagyváradi vár és a kolozsvári
Kaszinó európai alapokból történő felújításával foglalkozik. Az első esetében a felújítási munkálatok még
tartanak, míg a Kaszinó felújítását 2012 nyarán fejezték be. Az említett két tanulmány mellett szövegeket
közlünk a bánsági fatemplomok strukturális károsodásairól, a szilágysomlyói Báthory-vár habarcsainak
mechanikus teszteléséről, valamint erdélyi történeti kertekről. Az utolsó írás a folyóirat új rovatának, az erdélyi
történeti kerteket bemutató sorozatnak első cikke, amely a téma rendszeres kutatásának első lépéseit taglalja.
A kiadvány a Transsylvania Nostra Alapítvány, a romániai Nemzeti Kulturális Alap és a magyarországi
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
ISSN szám 1842-5631
Nyelv: román, magyar, angol
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 60
Példányszám: 500 buc.
V. ICOMOS FÜZETEK SOROZAT 2 SZ.
Az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Román Nemzeti Bizottság közreműködésével
kiadott könyv hét cikket tartalmaz. Hat az épített örökségvédelemmel és helyreállítással foglakozó elismert
szakértők tollából származik, míg egy régészeti tematikájú cikk elméleti és gyakorlati elemzéseket tár az
olvasó elé, múltbéli századok és a jelenkor példáin keresztül. A kiadvány a Transsylvania Nostra Alapítvány és
a romániai Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
ISSN szám 2069-2765
Nyelv: román
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 120
Példányszám: 250 db.
VI. A „REJTETT” ÖRÖKSÉG KIÁLLÍTÁS KATALÓGUSA
A kiadvány a Fedélszerkezetek örökségértékeinek tudatosítása és Fedélszerkezetek örökségértékeinek
szemléltetése című kiállítás alkalmából jelent meg. Az eseményekre Kolozsváron és Temesváron került sor. A
két szakaszból álló projekt célja többek között az, hogy felkeltse a szakemberek és „laikus” látogatók
érdeklődését a fedélszerkezetek iránt , valamint az, hogy elvégezze a fennmaradt, empirikus-intuitiv koncepció
alapján épült történeti fedélszerkezetek számbavételét. Ugyanakkor a project célja az, hogy a résztvevőket

fogékonnyá tegye a történeti fedélszerkezetek iránt, amelyek a fa alapanyagú épített örökség egy rejtett
oldalát képezik. A kiadvány a Transsylvania Nostra Alapítvány és a romániai Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jött létre
ISBN szám 978-973-9377-55-3
Nyelv: román, magyar, angol
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 60
Példányszám: 100 db.
VII. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul VI / nr. 23)
A Transsylvania Nostra folyóirat 2012. évi 3. lapszáma a Történeti tartószerkezetek védelme és a társadalom
tematikájú konferencia szövegeinek szentelte. A lapszámban a történeti tartószerkezetek és a társadalom
kapcsolatával foglakozó cikkek olvashatók. A kiadvány tartalmazza a kolozsvári Műszaki Egyetem mesteri
képzésének a történeti tartószerkezetekre vonatkozó követelményeit, valamint bemutatja azon felhasznált
fafajokat, amelyeket a hagyományos isztambuli épületeknél használtak és ellenálltak a földrengeseknek. A
folyóiratban külföldi és hazai szakemberek publikáltak tanulmányokat. A kiadvány a Transsylvania Nostra
Alapítvány és a romániai Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
ISSN szám 1842-5631
Nyelv: román, magyar, angol
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 60
Példányszám: 500 db.
VIII. A TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETEK NEMZETKÖZI KONFERENCIA KÖTETE – TTK 2012 –
(NYOMTATOTT VÁLTOZAT)
A kötet a Kolozsváron Történeti tartószerkezetek védelme és a társadalom tematikával megszervezett
Történeti Tartószerkezetek Nemzetközi Konferencia 14. ülésszakának kivonatait tartalmazza. Az előadások és
beszélgetések a történeti tartószerkezetek és a társadalom kapcsolatának komplex kérdéskörére irányultak,
különböző területek szakemberei szemszögéből tárgyalva, így a tematika az épületbiológia és -fizika
szempontjából is megvitatásra került. A kiadvány aTranssylvania Nostra Alapítvány és a romániai Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával jött létre.
ISSN szám 1843-7109
Nyelv: román, magyar, angol
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 65
Példányszám: 75 buc.
IX. A TÖRTÉNETI TARTÓSZERKEZETEK NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYA – TTK 2012
– ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT (CD)
A CD a Kolozsváron Történeti tartószerkezetek védelme és a társadalom tematikával megszervezett Történeti
Tartószerkezetek Nemzetközi Konferencia 14. ülésszakának kivonatait és előadásait tartalmazza. Az
előadások és beszélgetések a történeti tartószerkezetek és a társadalom kapcsolatának komplex
kérdéskörére irányultak, különböző területek szakemberei szemszögéből tárgyalva, így a tematika az

épületbiológia és -fizika szempontjából is megvitatásra került. A kiadvány aTranssylvania Nostra Alapítvány és
a romániai Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának támogatásával jött létre.
ISSN szám 2068-9721
Nyelv: román, magyar, angol
Példányszám: 75 db.
X. TRANSSYLVANIA NOSTRA FOLYÓIRAT (VI évf. / 22.sz.)
A Transsylvania Nostra folyóirat 2/2012. lapszámának hasábjain a következő témákról olvashatnak: a történeti
városi épületegyüttesek és a műemlékek díszvilágítása, Nagybánya (Baia Mare) történeti központjának
helyreállítása, a kolozsvári régészeti kataszter, a „Bukarest 2000” projekt és a műemlékállomány értékesítése,
az épített örökséggel kapcsolatos Iaşi-i problémák, valamint Arad örökségvédelmi területére vonatkozó
városrendezési terv. A kiadvány aTranssylvania Nostra Alapítvány és a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jött létre
Număr szám ISSN 1842-5631
Nyelv: román, magyar, angol
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 60
Példányszám: 500 db.
XI. TRANSSYLVANIA NOSTRA FOLYÓIRAT (VI évf. / 21.sz.)
ATranssylvania Nostra folyóirat 1/2012-es lapszámában az erődítések dokumentálásáról és az erdélyi
szászok középkori védelmi stratégiájáról, a történeti erődítések turistaszállásként való újrahasznosításáról
Jerseyben, a kolozsvári Mátyás király-szülőház restaurálástörténetéről, az épített örökség védelmére
vonatkozó törvénykezés hiányzó láncszemeiről: a védelemről, az adminisztrációról és a decentralizációról,
valamint az erődítések műemléki kutatásának elveiről és gyakorlatáról olvashatnak az érdeklődők. A kiadvány
aTranssylvania Nostra Alapítvány és a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
ISSN szám 1842-5631
Nyelv: román, magyar, angol
Méret: A4 (29,7 x 21 cm)
Oldalszám: 60
Példányszám: 500 db.
2. TÁMOGATÁSOK 2012-BEN
A kiadót 2012-ben a romániai Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A támogatás összege 2012-ben
31.500 lej volt.
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