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A 2011-ES ÉV KIADVÁNYAI 

(megjelenési sorrendben, a legfrissebbel kezdve) 

 

 I. ICOMOS FÜZETEK SOROZAT 2 SZ. – CO.RE. Patrimoniu Construit (CO. RE. Épített örökség) 

 Az ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Romániai Nemzeti Bizottság közreműködésével  kiadott 

könyv négy cikket tartalmaz az épített örökség védelmével és helyreállításával kapcsolatban. Ebben az új számban 

megjelentettük Sergiu NISTOR tanulmányát, aki az ökörségvédelmi terminológiát és módszertant mutatja be a nemzetközi 

okiratok áttekintése által, KOVÁCS Kázmér restaurálásról szóló értekezését, valamint Dan MOHANU Vizuális reintegrálás című 

írását és a SZABÓ Bálint tollából származó történeti tartószerkezeteken végzett beavatkozások terminológiáját. A kiadványt a 

romániai Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

 ISSN szám 2069-2765 

 Nyelv: román 

 Méret: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Oldalszám: 120 

 Példányszám: 250 db. 

 

 II. TRANSSYLVANIA NOSTRA FOLYÓIRAT (V. évf. / 20. sz.) 

 A negyedik lapszám tematikai szempontból egy visszatekintést képvisel, mivel az Építettörökség védelem az elmúlt 20 

évben az elmúlt két évtized épített örökség védelmére és helyreállítására irányuló törekvéseit mutatja be. A lapszám beszámol az 

1989 után megvalósított beavatkozásokról, ugyanakkor szintézis jellegű cikkeket is tartalmaz, amelyek az erdélyi és a romániai 

épített örökségvédelem, illetve a képzőművészeti tartozékok terén történt beavatkozások történeti áttekintésére adnak 

lehetőséget. A lapszám a Transsylvania Nostra Alapítvány közreműködésével és a Romániai Építész Kamara támogatásával jött 

létre. 



 

 

 ISSN szám 1842-5631 

 Nyelv: román, magyar, angol 

 Méret: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Oldalszám: 60 

 Példányszám: 500 db. 

 

 III. TRANSSYLVANIA NOSTRA FOLYÓIRAT(V évf. / 19 sz.)  

 A harmadik lapszám, az előző lapszám tematikáját (Várak, erődítések újra használatban) folytatván, újabb válogatást 

jelentet meg a konferencia résztvevői által beküldött tanulmányok közül. Az első cikk Bukarest XIX. század végi 

erődítésrendszeréről számol be, majd az olvasók a vajdahunyadi vár helyreállításának a történetét követhetik nyomon, illetve 

rálátást nyerhetnek Arad várának a történeti városközponttal való kapcsolatára és fejlődési lehetőségeire. A lapszám egy, az 

erdődi Károlyi-kastély kutatását és helyreállítási koncepcióját bemutató cikksorozatot is tartalmaz. Az utolsó cikk átfogó képet 

nyújt az elmúlt évtizedek magyarországi, római kori rommaradványainak konzerválásáról és bemutatásáról. 

 ISSN szám 1842-5631 

 Nyelv: román, magyar, angol 

 Méret: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Oldalszám: 60 

 Példányszám: 150 db. 

 

 IV. VÁRAK, ERŐDÍTÉSEK ÚJRA HASZNÁLATBAN 

 A kötet a Gyulafehérváron és Szilágysomlyón megszervezett Várak, erődítések újra használatban tematikájú Az épített 

örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – TUSNAD 15. ülésszakának előadásaiból 

közöl színvonalas válogatást. A konferencián elhangzott előadások és beszélgetések a várak, erődítések védelmére irányuló 

törekvések összetett kérdéskörét taglalták, bemutatva az inventarizációra, a kutatásra, a helyreállítási munkálatokra, illetve az 

értékvédelmi programokra irányuló kérdéseket és lehetséges megoldásokat. A kiadvány az Erdélyi Műemlék-restaurátorok 

Egyesülete közreműködésével és a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. 

 ISBN szám 978-973-9377-54-6 

 Nyelv: román, magyar, angol 

 Méret: 21 x 26 cm 

 Oldalszám: 260 

 Példányszám: 300 db. 

 

 

 

 



 

 

 V. AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FELÚJÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI NEMZETKÖZI 

KONFERENCIA-SOROZAT – TUSNAD 2011 KÖTETE – VÁRAK, ERŐDÍTÉSEK ÚJRA HASZNÁLATBAN (NYOMTATOTT 

VÁLTOZAT) 

 A kötet a Gyulafehérváron és Szilágysomlyón megszervezett Várak, erődítések újra használatban tematikájú Az épített 

örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – TUSNAD 15. ülésszakának előadásaiból 

közöl színvonalas válogatást. Az előadások különböző területeken tevékenykedő szakemberek szemszögéből taglalták a várak, 

erődítések védelmére irányuló törekvések összetett kérdéskörét. A kiadvány az Erdélyi Műemlék-restaurátorok Egyesülete 

közreműködésével és a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. 

 ISSN szám 1843-7109 

 Nyelv: román, magyar, angol 

 Méret: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Oldalszám: 45 

 Példányszám: 100 db. 

 

 VI. AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FELÚJÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI NEMZETKÖZI 

KONFERENCIA-SOROZAT – TUSNAD 2011 KÖTETE – VÁRAK, ERŐDÍTÉSEK ÚJRA HASZNÁLATBAN (ELEKTRONIKUS 

VÁLTOZAT – CD) 

 A kiadvány a Gyulafehérváron és Szilágysomlyón megszervezett Várak, erődítések újra használatban tematikájú Az 

épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – TUSNAD 15. ülésszakának 

előadásaiból közöl színvonalas válogatást. Az előadások különböző területeken tevékenykedő szakemberek szemszögéből 

taglalták a várak, erődítések védelmére irányuló törekvések összetett kérdéskörét. A kiadvány az Erdélyi Műemlék-restaurátorok 

Egyesülete közreműködésével és a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. 

 ISSN szám 2066-3366 

 Nyelv: román, magyar, angol 

 Példányszám: 100 db. 

 

 VII. TRANSSYLVANIA NOSTRA FOLYÓIRAT (V évf. / 18 sz.) 

 A folyóirat második lapszámában, Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi 

konferencia-sorozat – TUSNAD 15. ülésszakára készülődve, a beérkezett külföldi előadásokból válogattunk, amelyeknek 

tematikája Várak, erődítések újra használatban. 

 ISSN szám 1842-5631 

 Nyelv: román, magyar, angol 

 Méret: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Oldalszám: 60 

 Példányszám: 300 db. 

 



 

 

 VIII. TRANSSYLVANIA NOSTRA FOLYÓIRAT (V évf. / 17 sz.) 

 A 2011-es év első lapszámát az épített örökség általános kérdéskörének szenteltük. Gazdag képsorok segítségével 

mutattuk be a Mátyás király-szoborcsoport bronz alakjainak 2010-ben befejezett restaurálási folyamatát és a tartószerkezetén 

végzett felújítási munkálatokat. Szó volt az erdélyi szószékkoronák díszítési technikáiról és típusairól, a homoróddaróci erődített 

templom helyreállításáról, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium történeti ablakainak és ajtóinak rehabilitációjáról, valamint az 

erdélyi fedélszerkezetek adatbázisáról. A lapszám atatisztikai elemzést is tartalmaz az Országos Restaurálási Terv 2007–2010-

es időszakra vonatkozó adatairól, amelyek a restaurálási munkálatokra szánt támogatások országos eloszlását vázolják. 

 ISSN szám 1842-5631 

 Nyelv: román, magyar, angol 

 Méret: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Oldalszám: 60 

 Példányszám: 500 db. 

 

 IX. TÖRTÉNETI FEDÉLSZERKEZETEK ILLUSZTRÁLT SZAKSZÓTÁRA 

 A kiadvány a történeti tartószerkezeti szakszótárak sorozatának újabb kötete. Ez alkalommal egyidejűleg szerepelnek 

benne a történeti tartószerkezetekre és az ezeken való beavatkozásokra vonatkozó szakkifejezések, igaz, csak a történeti 

fedélszerkezetek alegységére korlátozódva. Kétségtelen, hogy részben megvalósultak a korábbi kötetekben tett kiegészítésekre 

vonatkozó ígéretek, így újabb lépést tettünk a kívánt minőség elérése felé. A kötet elsősorban a kolozsvári Műszaki Egyetem 

Építészeti Fakultásán szervezett épített örökség felújítására szakosító posztgraduális oktatásban, valamint a kolozsvári Babeş-

Bolyai Tudományegyetemen megszervezett Építettörökség-felújításra szakosító posztgraduális oktatásban részt vevők számára 

képez a szerzők előadásai mellé szánt segédanyagot. A kiadvány a Transsylvania Nostra Alapítvány közreműködésével és a 

magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. 

 ISBN szám 978-973-9377-53-9 

 Nyelv: román, magyar 

 Méret: A4 (29,7 x 21 cm) 

 Oldalszám: 304 

 Példányszám: 200 db. 

 

3. TÁMOGATÁSOK 2011-BEN 

A kiadót 2011-ben a romániai Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A támogatás összege 2011-ben 10.271 lej volt. 

 

Összeállította          Ellenőrizte 

M. GYÖNGYÖSI Edith         SZABÓ Bálint 

Szerkesztő          Tulajdonos/Főszerkesztő 


