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1. PUBLICAŢIILE ANULUI 2013 - în ordinea apariţiei începând cu cea mai recentă
I. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul VII / nr. 28)
Numărul 4/2013 al revistei Transsylvania Nostra cuprinde articole bazate pe diferite domenii de specialitate.
Revista conţine articole despre încălzirea bisericilor monumentelor istorice, despre restaurarea Palatului
Gresham din Budapesta, despre parcul castelului Károlyi din Carei, despre structuri portante istorice de
excepţie. Pe lângă aceste texte au fost publicate articole despre importanţa ONG-urilor în protecţia
patrimoniului, despre viaţa nouă a unei centrale telefonice inutile, totodată puteţi citi şi un reportaj despre
vernisajul expoziţiei Patrimoniu "ascuns" ajuns în anul 2013 şi la Miskolc. Numărul a fost publicat în colaborare
cu Fundaţia Transsylvania Nostra, cu sprijinul Fondului Cultural Naţional – Ungaria şi Fundaţia Communitas.
Număr ISSN 1842-5631, 2344-5084,
Număr ISSN-L 1842-5631
Limba: română, maghiară, engleză
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.
II. PUBLICAŢIA SERIEI CONFERINȚELOR DE TEORIA ŞI PRACTICA REABILITĂRII
PATRIMONIULUI CONSTRUIT – TUSNAD 2013 – CONFORT CONTEMPORAN ÎN CLĂDIRI ISTORICE
(FORMAT TIPĂRIT)
Publicația cuprinde rezumatele celei de-a 16-a ediţii a Seriei Conferințelor de Teoria şi Practica Reabilitării
Patrimoniului Construit - TUSNAD 2013 şi descrierea excursiei de studiu la Şieu, Domneşti, Ţigău, Arcalia,
Beclean şi la Năsăud unde participanții au vizitat mai multe clădiri monumente istorice importante din punctul
de vedere al tematicii. Evenimentul a fost organizat la Bistriţa, având ca temă Confort contemporan în clădiri
istorice. Bistrița este un important centru istoric al Transilvaniei, unde se află unul dintre simbolurile
monumentale ale acestei regiuni, și anume Biserica Evanghelică din Piața Centrală, considerată a fi o
inestimabilă valoare pentru istoria arhitecturii. Tocmai de acest simbol al orașului s-a legat și prezentul proiect
cultural, în contextul aniversării în luna august a anului 2013, a 450 de ani de la sfințirea acestui monument.
Publicația a apărut în colaborare cu Fundaţia Transsylvania Nostra, cu sprijinul Fondul Cultural Naţional –
Ungaria şi Fundaţia Communitas.
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Limba: română, maghiară, engleză
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 26
Tiraj: 50 buc.
III. PUBLICAŢIA SERIEI CONFERINȚELOR DE TEORIA ŞI PRACTICA REABILITĂRII
PATRIMONIULUI CONSTRUIT – TUSNAD 2013 – CONFORT CONTEMPORAN ÎN CLĂDIRI ISTORICE
(FORMAT ELECTRONIC – CD)
Publicația cuprinde rezumatele în limba: română, maghiară şi engleză şi prelegerile în limba originală a celei
de-a 16-a ediţii a Seriei Conferințelor de Teoria şi Practica Reabilitării Patrimoniului Construit - TUSNAD 2013.
CD-ul a apărut în colaborare cu Fondul Cultural Naţional – Ungaria şi Fundaţia Communitas.
Număr ISSN 2066-3366
Limba: română, maghiară, engleză
Tiraj: 50 buc.
IV. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul VII / nr. 27)
Numărul 3/2013 al revistei Transsylvania Nostra conţine o selecţie a prelegerilor prezentate cu ocazia celei
de-a 16-a ediţii a Conferinţei Internaţionale TUSNAD 2013 intitulată Confort contemporan în clădiri istorice. Pe
lângă aceste articole revista conţine un text despre parcul castelului Károlyi din Carei, şi un alt articol despre
intervenţii contemporane în spaţiul unor poduri. Numărul a fost publicat în colaborare cu Fundaţia
Transsylvania Nostra, cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România din timbrul arhitecturii şi a Fondului
Cultural Naţional – Ungaria.
Număr ISSN 1842-5631
Limba: română, maghiară, engleză
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.
V. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul VII / nr. 26)
O parte semnificativă al revistei Transsylvania Nostra nr. 2 din anul 2013 este dedicat unei tematici legate de
cercetări dendrocronologice şi analiza observaţiilor legate de istoria arhitecturii la ansamblul bisericii unitariene
din Dârjiu, judeţul Harghita. Articolul este urmat de publicaţiile care se încadrează în cele două serii ale
revistei, primul este o descriere amplă a parcului din jurul castelului Béldy Ladislau din Budila, judeţul Braşov,
iar următorul text ne prezintă modalităţi de consolidare structurală în cazul clădirilor istorice. Numărul a fost
publicat în colaborare cu Fundaţia Transsylvania Nostra, cu sprijinul Fondului Cultural Naţional – Ungaria.
Număr ISSN 1842-5631
Limba: română, maghiară, engleză
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.

VI. REVISTA TRANSSYLVANIA NOSTRA (Anul VII / nr. 25)
Numărul 1 din anul 2013 al revistei Transsylvania Nostra continuă rubrica grădini istorice din Transilvania şi
vine cu o noutate ceea ce constă în introducerea unei noi rubrici care se va lega de şarpantele istorice din
Europa. Totodată putem citi articole despre restaurarea primăriei din Aita Mare, judeţul Covasna şi ne putem
bucura de detaliile picturilor murale din Biserica Reformată Mugeni, articol prezentând cercetarea şi
restaurarea picturilor murale, ca parte a proiectului de reabilitare a bisericii. Nu în ultimul rând ne putem
documenta şi despre importanţa convenţiei-cadru a Consiliului European privind valoarea patrimoniului
cultural. Numărul a fost publicat în colaborare cu Fundaţia Transsylvania Nostra, cu sprijinul Fondului Cultural
Naţional – Ungaria.
Număr ISSN 1842-5631
Limba: română, maghiară, engleză
Dimensiuni: A4 (29,7 x 21 cm)
Nr. pagini: 60
Tiraj: 500 buc.
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