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TITLUL / TITLE:
CONIFERE DIN TOATĂ LUMEA / CONIFERS AROUND THE WORLD
(in English language)
AUTORI / AUTHORS:
Zsolt DEBRECZY, István RÁCZ
APĂRUTĂ ÎN / PUBLISHED IN:
Dendropress Ltd, Budapest, 2012
ISBN (Vols. 1–2) 978-963-219-061-7, 1089 pages
Pentru comenzi vă rugăm contactaŃi editura la următoarea adresă /
For orders, please contact the publisher at the following address: order@dendropress.com

SCURTĂ PREZENTARE:
Structurată pe două volume, lucrarea oferă
informaŃie completă asupra coniferelor şi taxodiaceelor din zonele temperate ale lumii. Lucrarea
este bazată pe 25 de ani de experienŃă (19902005) în studiul coniferelor şi habitatului, inclusiv a
florei asociate. Cartea debutează cu clasificarea,
identificarea, morfologia şi distribuŃia climatică a
coniferelor, urmată de o introducere bogat ilustrată
a tuturor familiilor şi genurilor de plante răşinoase.
EsenŃa cărŃii o constituie cele 534 de specii, grupate geografic în 11 capitole şi redate în peste
3700 de ilustraŃii color, însoŃite de o scurtă descriere a fiecărui taxon. Un glosar, o listă bibliografică, o listă a denumirilor ştiinŃifice cu sinonime
şi o listă a denumirilor comerciale uzuale corelate
cu denumirile ştiinŃifice completează lucrarea.

SHORT PRESENTATION:
This reference in 2 volumes gives a full overview of
the world’s temperate-zone conifers and taxads. The
work is based on 25 years (1990–2005) of field work
throughout the world focusing on conifers and their
habitats, including the associated woody flora. The
book opens with an extensive introduction to conifer
classification, identification, morphology, distribution
and climate, followed by a richly illustrated introduction
to conifer families and genra. The essence of the book
is the 534 species plates with more than 3700 colour
photographs and a short description of each taxon,
arranged geographically in 11 chapters. A glossary, a
list of major references, a cross-referenced list of
conifer scientific names with synonyms and a list of
conifer common names cross-referenced to their
scientific names close the volumes.

TITLUL / TITLE:
MODELAREA 3D ÎN INGINERIA LEMNULUI / 3D MODELING IN WOOD ENGINEERING
(in Romanian language)
AUTOR / AUTHOR:
GhiorghiŃă Nicolae COMŞA
APĂRUTĂ ÎN / PUBLISHED IN:
Editura UniversităŃii TRANSILVANIA, Braşov, 2011
ISBN 978-973-598-899-9, 234 pagini
Pentru comenzi vă rugăm contactaŃi autorul la următoarea adresă /
For orders, please contact the author at the following address: comgn1000@yahoo.com

SCURTĂ PREZENTARE:
Lucrarea îmbogăŃeşte literatura de specialitate
din domeniul proiectării în ingineria lemnului. Se
adresează în primul rând studenŃilor din anul III ai
FacultăŃii de Ingineria lemnului, de la Universitatea
„Transilvania” din Braşov, dar şi tuturor specialiştilor
din Industria de prelucrare a lemnului. Prin conŃinutul
său, cartea crează premisele proiectării şi vizualizării
modelelor de obiecte de mobilier în spaŃiu cu ajutorul
mediului de programare AutoCAD, atât pentru
începători cât şi pentru cei cu cunoştinŃe avansate în
utilizarea acestui mediu de proiectare 3D. Cartea
este structurată pe şapte capitole şi este bogată în
ilustraŃii şi exemple practice rezolvate, de proiectare
a pieselor de mobilier.
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SHORT PRESENTATION:
This reference enriches the specialty literature in
the field of wood engineering design. It acts as a
course for 3rd year students of the Faculty of Wood
Engineering, at the University "Transilvania" of
Brasov, but it is also addressed to all professionals
in woodworking industry. Its contents creates the
premises for design and space visualization of
furniture objects models using the AutoCAD programming environment, both for beginners and for
those with advanced knowledge in the use of the 3D
design environment. The book is structured in 7
chapters and it includes numerous illustrations and
solved case studies for the design of furniture items.

