ORGANIZAREA UNUI LABORATOR DE RESTAURARE-CONSERVARE
PE PROFI LUL MUZE ULUI DE ISTOR IE
D . VlCOVEAN U

lPJaJi.;n:te de a insd.S�ta asupra unar crilte!ri i ş i p!'liln.cipii de C81re lbrebuie
să se \ină s eama dnd se organizează UIIl [abQll"ator de restaura!I"e-con
ser va re , oonsiderăm .necesa.Jr să facem ma i întîi unele preclizăll"Î ou pri
Viire la ccncep1JuJ de illaboratQir muzeal.
Prog·resele şt1in\ei şi tehnici i , i.n s peci aJ. cele ddn domend:uJ fizicii
şi c:himieli ai}:Hioote, vin tat maJ mult in ajuto�rul OOII"plllll.ruJ. tehnic din
maJI"il'e m'illZ'ee, <revo1uţianînd metod.ell.e de investigare, �reSta'lJII'ial'e şi con
se:rV\alre. Există astăzi l.JaboTatoare mll2leale oare fdl.OSieSC tehm.ci şi apa
raturi complexe pe-:rlJWu 'inveS�tigaţii fizioo-chli.mice .a&Uprta pieselolr de
muzeu : oromatograJe, spectlrografe, foto-coll,Qirimebre, mJiOI'05COO pe spe
cd•a·l e, 1apall."ate Rontgen etc. Cit deipre gJalmia forunte vaJI'IiaJtă a materia
lelor, substanţelor, i.nstl'um en1.Jalrului şi a apB.Iraturii fo1losirte în oaidrul
lucrări·lor pr01p1,iu-zisc de l!"estaurare-conservaore, nu este aaM să m a i
insistăm adei. :Este cîrt se poate de limpede că speaialiştJi.i mi\.12Je'elor, in
do!"inţa de a Slallva de �a distrugere tot mai muJte piese şi vesti gii toul
turaile alU apela.t La .toate domendile ştiinţei şi tehnici i . Aşa se face că
întT-un labOU'Ialtor m�eatl modem îşi dau mîna oole mad vaJI1iaite profesiti ,
de tlia fizicieni şi ch1miş·t� pînă Ja lemn aol"'i şi giuvtalelrgii, de la miaro
biologi şi ma.chetişti, pînă la artiştii · pJoastdci şi ingilflei'li pe<ntru imdus1Jrila
hirtiei şi oolulo:z;ei..
In asemenea condiţii noi, Lrebuie complet •abandonat vechiul con
cept potruvit �UJia l1abora1torul muzeail era doa'r un atetld•e�r de repmlalt
vecl'ri·tlllt'li , ia.r lucră!I"iJe de rest·atUTalre-cons:e!I"VIaJI'e nu eJ.1alll aLtceva de\OÎ.t
oper1aţiun i meşteşugăreş.ti reduse l a n i velul unor simple IJ."e>pati"aţH oare
uzau de t::-hnici şi 1..Llel1
l te empirice.

Labooattol'ul modern de trestailllr'atre-�are, prtin ftunwţia sa ptr1im
oipailă de apărăror al sănătăţii paltrimoniwui muzeatl, trebulie înţeiliets şi
conoeputt în Sl€!rlSJUl de poHclinică spoci'all imtă pen.1JI"u pro[hl'llll 'llită
illii ţi i
muzeiis.1liice II"espeotiV'e.
Ntunlali astfel conceput, oa nn cetnJbru de tra trament, datr Îll1 aoetl.aşi
uimp şi ca o bază de celrootaTe ştiinţifică apJ.ic.ativă, 11ail\0!1alt.lou:ru. muzea!l
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va puttea fl re măsura vail.orilar acumulJaJte astăz i in muzeo.le noastlrc
şi va putea �răspunde ou sucoes saJrcini;liOtl" compl.exe ce-i 5iau în faţă.
Poandnd de la punctrul de vedere de ma�i sus, vizînd oonceptul de

lJaboraton- :rJliUZeal modem, cons�derăm că panh'U a organ•iza
nea obiteoti·v itlrebu:ic să avem în vedere următoarr-eh:: :
1 . proflilul muZ€1UJ1ui ;
2. volumul lruorări lar de restrullil'are-conservare ;
3. spaţill!l aesunat laborat:Oirulllli ;
4. fluxul .tehnoiogJc al laborrutarului ;
5. sistemul de evidenţă impus de speCiif1auJ lab01r1a:tiorulrui.

un

a5eme

1 . După cum obLigă şi titlul lucrăorii, vom a·vea în abenţie profilul
Ulll.Uli muzeu de istorne, am zice de istorie oomp'l€1tă, de la paileoillirt:dc pînă
La fenomenul .istonic contemporan. Pa.trimooiw unei asemenea insltiltuţii
m� oopni1nde piese de cea mai variată facrtJură rşi din oele mai dJi.verse
maitJerilaile. Spre a ne or1ieni1:Ja mai uşor ed.e au foslt împăll"ţi te m mai
muLte g.rupe :
a. ceramică, piarbră, s.tic:lă, Cl"istlal, porţeiLrun etc. ;
b. metale ;
c. 1enm, os, oortt1 , fd<ldeş ;
d. Wntăe, petrglallllel
l il:
l1 , oalrtonaje ;
e. teXitdle, pite.'le.
Labomtooul va lbrebui să fie pregătit penrbru toalte aceste materiale,
1liooare p!IJJnind prdbleme special€ privind l8ltîlt investrlgaţidlle şi diagnos
ticarea cit şi tmtlamelllul
lt
proptr1iru-zis. Asbfetl secţiiJle dabc:maitor.ului vor
fi concepute şj după crilteriUJl grupeJor de materiale, in a flară de cel
all luorăcrilar auxi'ldlalre resbaun-ă:răd-cotnservărili oum SIÎnt anaillirele, folto
g,ra.rfierea , oopidil�e, etc.
2. In contiarualre va trebui să stJabiJim ponderea fiecărei gll"llpe de
ma;terila[e în oadrrul. Il1ft1Zell1iliu de Jstorie, spre a putea flace o b:tmă Telplar
tfuţie a spaţiruiliui pus lla dispo�iţi.e, ·avitnd astfetl poslilbi(li;ta
i tea să prevedem
1:JoaJte 1amenajă!I"iile şi dlotălrile. Volumul il.ucrăriloor de restaUII'Iaii'e
oon
sarvare 1lrebu'ie aproxdmiCIIt în perspectiva dez:voltăil'tii muzeurrui spre a nu
se ajooge in scurtă vreme la necazll!I1i[e IUII1I1.liÎ. labornw oopmag\lomeralt.
-

3. In ceea oe prli<veşte spaţiul afeotat !lJaiboraltorullrui , eXliSită dOIUă pro 
bleme de rezolvatt : aieleea a situărH l'llii poreoum şi problema măll"'imii în
căperilor puse liaJ dispoziţie pt"in forţa posibliilliltăţHor şi a impreJUII'ălrtifulr.
Gindilndu-m� l1a fiaq:Jtrul că .Luorăr:iile de ll'ffita'UJI'!aii'e
OQ[lserrYafre siDt, prin
nJa1Jull"'a lor, eXItrern de migă'loose, :neoesitmld mad lailes llumină nalburnilă,
oonsiderăm a1bsoJI.ut necesar aa l�aboo-�ul să fie Siltrula·t oo1. puţin ila .pa:r
ter, da!I' tn ntidi. IU[l oarz 1Ja SUJbsol. Este necesa!I' să impunem \l'leS'poot pentru
aoelaStă mJtncă de oea mai mare impotr.tlalnţă in păSibr'ali'e'a pailrimO!Ili,ullrui
lll1UZ€1all , ffilllică
il
ce tnl1l se poalte face orioom, oriunde şi de către O!I'10C!ine .
SpaJţiud care se pune illa diS!pOZ'iţiJa orgamzăll"ii la:boralllULUJi 1rt:!bu.ie să fie
amma�jat in fllllil1Cţ e de proPQriiile plalbrimoniulrui mlll2Je'al şi ill1 oonCOil'
dlanţă ou SlaJI"citn!i:Je OQilJorelte de ll'eSitaurall"e
oonoorva�re.
-

--
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Din &paţâ'U!l of,e;cit astfel cea mad l.lllalre sa1lă ·va fi deslbinaltă pre[u
ce face palr'te din
prnma grupă : cero.mică, SJtială,
oriSJtal, .porţeLan, liltiice. Aici se va amenaja şi sistemul de au!l"ăţlalre şi
spăiliaire ohfimlică. NeiC'e'S:Îtaltea de spaţiu mJaJre pentru această seoţie a kl.
bonatorullrud este justificată nu numa'i de �UJC!răr'itle de am.SiambJJare a va
sslor dinrbre mii de ciobw-i, dar şi prin faptn.lil. că in m:uzeelel. de !istorie
se 1a:filă ÎIIl majoriltate piese oare ţin de aceasltă gmupă. Am unnărilt ca prin
ex-emplul laCie'Stleti. secţJiJi să fiooicăm cum ,trebuie privită ·oopal'ZI8lt"e
l'ttli
a spa
ţiltilud pe!l1Jtmu :ffi.eiOOI"e sooţie, :penrtJru fiecare gen de �aiOtdvliltartle, ca să nu se
falcă IIllici risipă de supmfuţă oonstrudtă daJr rndcd să nu se s tinghelreaSCă
activitatea p:rfun 131glomera:rea J.oouilu[ de mnncă ou �n�tall.aţii şi ma:teriail.e.

lllăl!'ii mJalteriallllliui

,

4. 01.'\ganlj:zJalrea lahocatdrului de a:estaJlllOe
Olr
COII1Sie1I'Vaxe rbreooie să
alilbă ÎIIl vederle iUIIl iaJilUmlilt :ffi.ux ,tehnoJ.ogic, Cl3 în Ol!'ioare i()jlt domeniu rtleh
nico-apldmttiv , Uillde după experienţe şi ;testă.JI'Ii se 1:rece J:a .măsllllrti pr181C
tice de dnrtlervenţie ri·guros 00tl1Jtil"ola:te şi urmărirbe, conform unei ralniUIIllJiltle
tehnologii ex;tJoom de biiile pUISă la rpUIIlot, cu sigurnm.ţa că nu exfiSită IIlli.oi
UIIl II"i sc de comrpromitle:re a piesei. Peilltlu
l" o mai bUIIl ă înţeiegare vom pre
�enltia SUOCIÎinlt sahema lliDu1 lasemenE"a flux btmnoilogic.
Indife�I"ent dtin oe grupă de materialle 1lac parte, piesele de miOO'eU,
:Ilie că v,in p.r1Îin 1aohiziţii, dtona1ii sau cerOOtă r i arhoologJce, provlin din
medJi fOialrlte dd.verse puntînd .de obicei chlfuri,tJe boli ohlimioe sau bacte
niiO!log1ioe care Jre--aru .afrotat dej a înrtr-o măsUJră mai mică sa11.1 mai mlalre.
Aşa SJtînd. lu�Qr!ll�l1Î:le , vom arvea. grijă ca piesele inrbralte in mn.JZielll să fie
mad inrtJîi � ÎIIl laşa zisa oameră de ooranltină, de ,UIlI de, ,pe ood, var
lJuJa drunwl �abarlaitlorului , evliltlind astfel COI!1tamdnaroa piese�oo- sălllăltoose
din depoziltelle �iin:ţi::llioe S·au expoziţU.
La i!ntrla:reQ în 113Jbol'I3Jtor pi�a respectJivă Vl3 primi o fişă de restau
raJre liiildle vor fi -trecute toalte examenele, uratamenrtele şi observaţiile
făcute in rtJimp. După ce s-au indkat anallizele fiz'ioo-chimice, piesa va fi
supusă flllni<Xr exam�e�ne fo8Jl'lte rigruroase detell"m<in[ndu-sre mart:erilalluil: şi pro
duşii de CJOrOOi'tme, ÎIIl oarrul m:·elbalellior , sau s:po!'ii ciupercilor ÎIIl oaZitLI.
lemnruiliui, .tJe�hlelolr. hirtired sau pergamentu1uli. Studilllll rneltladoglc
l'alfti , apoi
ooailiiZJele
l. chdmJioe şi spectire[e oail.1.1:lative şi caiilltitartive, pl'Oibele druirimetrice
sînt neceS/81I"e nJU IJ1/UIIlJali peillltriU stalbil.irea metodelloc de restamare
COin 
S€1I"Vlalre, ci şi cett'!Cietău
tor lui iSitoric. CÎIIl d toaJIJe anaJi"ZJede au fost efeotJuare
şi s-a• puitnJit sibalbiiJ.i diagnosticul respectiv, obileCTI.rl. poalte primi [!Ilddoaţi[;Le
oo privwe Jia Jiuorărlile de restaura/re
oonS!eiiW'are. Există şi oazuri CIÎind
trebude efucrtrulalte o S1ariie de experl:imentări pe1I11lru a se puiOOa da aseme
n ea indicaţii, căci nu in tOialtJe aaz;t.rr!i.'le speclia!lJis,tul II'e'Sta'll.'raltolr l3lre aa în
demînă metodia cea mali adecvată, dalt fiind faptul că piesele laiU stlat ÎIIl
oondliţili dJLverse şi mediillll le-a impnimat partioola<rităţi drosebirt:le. In oawl
obioobeilotr din fiell" SI3IU bronz, corodate excesiv, restaurarea este preoediattă
de fotogll"afii în .raze X spre 13 şti f101l"lll13 şi măJrdmea miezulu[ metlaillic. Ln
funcţie de aceasta vom indica îniJ.ăturerea 5alll păstrarea prodfUŞiiloc de
oororzi'Uile
l , ferilllldu-m.e de a schimba' forma piesedor. Ldpsiindu-ne de exa
menul Ri:irutger. putem face g.reşea11:a să av em de-a fuc:e cu un obiect
compil;ert mJinell"alm
lii i, pe oare, Sll.l.punîndu-1 metodedar de OI.M"ăţke, să-1
-

.

-

-
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pie:rdem defdlilitiv. De la aparatul cu ·1'1� X piesa va trece obligatoriu
prin stucNoul fort:o pent.ru fotografii in ma11e şi in detali u al aspectului
inainte de restai1.JlJ:'Ialre . Anumd!te grupe de mat·erLaile, oum sÎint lemnoa
sele, ;textÎJleile, pielea şi materialele pa.petare vor f� supuse dezirnfeoţi·ei
irn etuve specilaJle folosind substanţe adecvalte. De2linf·ooţia celorlalte
gll'!Upe se face prin însăşi .fu'atamentJuil de ["estaUII'.atre - oon.serr'VIalre PI'in
aurr-ăţ.Lrea chimică, E:lleotro-chimioă, electrollilbi
i că, ]Jir�n timpregmlil."ea cu
subsrtalnţe de înrtărurre şi cons€11"1V'are. Odată srtJabilite mertJodede de �estau
rere OOl'l.SeTVa re, f1uxu:l telm00.()gtic al [ucrărilor ilnldiaalte de cMre oondu
cătoll"'llll J.ialboTatOII1l.lllruli. va al\"€1a în ooni:inlu:alre lN'mărtoalrele etape : cmă
ţirea irn bă:i ohlm!ioe, eleotro-ohimice, salU prim ele atrol'i.ză, OU!răţilrea: me
oarnică simpilă sau combinată ou cea ohd.mlică , după care se va -exeou<ta
neUitr-ailii :zJarea prin spălări repetlate ou apă dlistirla.tă şi chia[" ultra ptllră .
exceptÎind doa[" ·oaZJllll: pieselor curăţate meca111 ic . Se Via trece �a�poi l a (!()1!1.
solîdarea şi aJn.Sambla.rea fragm'€ntelor, urmind să putem ex·ec:tllta mbre
glirea părrţiil.Jol!" Wipsă prin dirverse te hn ic i ra.Jdeovate de la aarz ilJa caz. După
oompllertlalre, urnoori înaJi.nltreia aceSite'i.a, se ămpurn.e prdtejaxrea sau com.se!!"
vair'lea supr1afeţeilor ourăţla;te, p:rin m etodele ce1e mai adecvate, pelncu
!Jizălri simpde sau Jmpregnări în vid, paltJinăii'i. chimiec sa�u eol'eciroltitice,

e!Lc. Oirr-oulirtul
J
J:[•esei prin l aborat oc se incheie t["ecind dirn nou p:r1n stu
d ioul foto rentru a p rimi mărturia aspectului ei f�nal, demn de munca
C'ercetă..t<>truiu
l. i dsto!liic şi de exi,gcr-tţelle sălii de expoziţie. La nevoie şi
dacă se cE'1!"e, pies13. VIa mei ·trece �i pr;in cabinetul de desen sau prin
cel de ll."epHc:i ştiinţifice.

Dat · .f:iiml racest drum schem'Clltizat a:l. rpiese:lo.r pll"i.n sălile laboll."ato
rrulUii. de :restall.IJl'laJre - conseu.·vaxe, I"ezultă că, în gene.re.l, �uorărlile suc

cesive ce se interprind ne obligă allălbll!ri de crti.terirul grrupelor de mate
rira!le, să O!I"gaJil!Îzăm u:nnătoarele secţii speciellizate ale 'labo:ratorului.
1.

-

2.

-

3.

-

Sala de dezJnfecţie şi desprăfullire ; desrprăfullitorlru se va c on 
cepe Îln nişă cru .as.pJTaţi·e de a'er �în tfi.ooj şi aici se vor peri.!a
rteJGtil.iele, fiJJele de dooumen be r&aiU de căcrii vechi etc. N eres
peatairea acestei norme poate duce l·a ·(!(JntJamirnare1a luorăto
rulruJi. respeotiv ou .ailuperoi. a�oopitabile la celu.lia umattJ. ă .

S.aU.a pentu'u CU!!"ă ţire prin băJ - chdmke, s=epalrnlt pern,tr:u hîrtie
şi pentru restul pies�or. Aici ·va fi prevăzută o baltede de
ohill.lJVet'e ran!tiaaide, putîndu-se face in frlux CO!I100uu şi rneu
traliz:arre . .Ln apropiere va f.i bancul de ILISOOTe cu dnfrarroşii
l
hîrhle ru:n II1a&te� cu
sau prin etuve termoreg labile, lia.r peii'ltru
sirte sau f•ire de nylon. In centruJ. sălii V'a fi maSia de ansam
blial!"e şi ÎI'llbregU re a oeJ.13ffic
i ii, p.roiootaltă pe o sl'lllpraifaţă cît
mai IDa["e ou put�nţă. Cuxăţirea chlimică toxică se va: face în
ltir-o nişă spec.ilarl amenajoată, eu waj purt;e.rnic. In raJCeaStă în
căpere se pot res:taura: rtoate pieselJe din grupa "a" de mart'e
rialle : evident, es.te vorrba de oamera cea mai spaţioasă.

de ell:ectrolJiză, llln m€dliu fOOII'!te toxic, v"IB. fi prevăzrută cu
s!istem de Verlltdlaţie trapildă. Aici se V'OII' face Clllrăţiri elec

Slalla
un

'tlr'oo.ilbioe, copii

gal'Wilil.o�ti.oe, .patinări şi pedWulizări
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4. -

5.

-

6. -

7. -

8.

9. -

10.
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J[rt:ice. Oa :aparatua-ă va aiVea ma:i mu�rbe redresoa.re de rurent
CO«ltinuu de dliferliJbe inrtensliltăţl.
Sra[a de curăţire m ecan ică şi de �restaware a metalelor. Mei
se VOI!" Hpi , inrtregi, aoo solida pieseJe de metal. Pentru lucrări
de g�uVIaJergerie, în funcţie de voilumuJ patrimOI!'l!iulu!i, se poalte
amena'ja o inc ăpe!'e Spt'cială , C'U mă s uri�e ouvooite de secu
ritate.
SaJa de :reSitarure'l"e a ma.t e.rialului ipape'tar. Aici se vor conso
�ida, i ntregi şi Jega doC'UlTIC'llrt:ele, că�rţile şi tOOite piese[e de
hîdie şi ceiluiloză.
Sla.lla de J'esrtarurare a pieselor de lemrn soorojite, se va UJtila
cru o balrerie de fierbetre IÎI!1 bain-marie ou aburi, IUiilde se vor
putea regene.ra şi piesel e de os, corn sau fildeş prin f·iwbere
în diferite ooruţii . I. n aCieastă secţie se vor fa:ce şi oelletlalte lu
c1I"ăf1i \lega.te de Tes·tlam.-area pieselor diri a1oeastă �pă de ma
terlialle.
Sala pen,tru katamrentrul şi res.ta'll!I'a•rea rtextilei].oc va arvea ca
amenajări principaJ.e bancul de s.păLa•re, bancul de usoa:re cu
aer oa.Ld, banau:l de căl.ca:rc, mese de executat cornpiletălr:i aa-
itiSitice, maşini de cusut şi stopat.
Sa La d e ·replici Ştiinţifice. .In afa�ră de .repl:ict ai ci se va exe
cuta şi co!lort�Jrea părţilor 12!l'tif!iciale oomple...... . "! !la to!t felul
de piese, pen1:.rnl că in aceootă seoţie vor lruom cadre au pre
găltire rumisrt:ică.
Secţi.a de ooaJize şi inceorcăii"i fimloo-:c:himlioe, OII"gan'l:imltă tn
două sau mai muilte încăperi , in f'liiiloţie de utdlajele şi apa
ll'laJtura din dotare : speCll:roscop, d'l.LTiimetre Rokwell şi Brinell,
microscop de oerreta.re, cromaloogmf, foto colorimetlru, spec
trofotometrru, apara.t CJU raze X etc. Este poate necesară şi o
came1ră pentru experimen:tări şi [ncercă!:ri de SIUOOtalnţe şi re
ţete noi pentru metode de restaura'I"e - ccm.serV'are.
N u trebuie exclusă o încăpere specială p...ont.ru depozitul de
subst1anţe şi m.ateriJale chimice, ţinînd aoot de roate n.ocma
tiViele şi rigo!'He.

5. O 18ll tă problemă a .rămas aceea a organiză!I"ii evi denţei �abore
torului muzeal. Amintisem mai ila ÎThCeput de fişa de restaurare care în
cepe să se completeze chiar de la intrarea piesei res pective in laborator.
Pe prima pagină fdşa a foslt concepută ou un 08li"ttttş de 001di:flilaalre
c1doptJalt lJa specHioul muzeeil.or deserv'ite de •secţie. In contiln.'UJa:re se oor
dateil.e s·umare il.egate de idenJtiitaJbea piesei, IIlll"'. de dnverutaJr, oodul şi nr.
f·i şei Ştli·inţifioe, sta.Jriea piese i Î!nainte de II"'eStaillrratre cu maJI1;oru1. foto
grafic l8ll. aJCeStrui mometrut, apod, rpe Ul!1 Slpalţi.ru mad m3il.1e, rubrici petn.tru
anallize, re?JUltlaJtJUil lor, diagnosticul dat. Pe verso, rm spatţiru iimpor
tlant eslte a:-ezervat operaţi'lllhl
ll or de re� - conservare executate,
a!JtuO. mai �re&1rln.s este desti.nlalt obse!rvaţi:iJlor la controlruJ. perioddc, apoi
o mică rubrică pentru evidenţa repli cilor exe!Cutate, şi, în fine, locul
fotografded după treSta.UTare. La emiteTea 'll!n ei fiŞ€ se complleltearză Ul!1
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regdstru

6

va �i in aool�i tlimp şi oataJoglllll de evidenţă al fişeilo1r de
sistem de referitreşi la oblioot şi la fişa ştiinţifică, dar
regdstbrru l va fi şi inSitrumenrtu1 de nnnărire a pieseQor p�redaroe lllalbom 
torUJliUli saru i:eşite din. labo!'laltor. Pe tort: dn:mmuJl. plie5cl prin sooţăile �a�b o
l'lwtOtrUlrLIJi. se va pUirta un jUii'1Ila l de restauJI'all'le de fO!Ml1a un'llli şlbrai:f de
hirttlie, in ICiaJI"e se vor menţiona toate luC!l"ări1le, operaţiunile, maJtell"iJaJele
şi substtmlţetle foilosit·e . Pe baza lor se vor face notă:r:i le ouvenlilte in fişa
de restaurare, şi apoi se vor păs11ra considerindu-le drept evidenţă a
oonsumu.liui de malteria:le, nemaifiind nevoie dte e\r\idenţe speciale. La
ieşirea din labotmto1r piesa va fi însoţită de ·un t:a!l.on de res1JaJuiralre , de
forma 'Ulru1.lli timbru, pe crure vor f i brcoo le codurfule fişelo1r Şltiinţific.e şi
de ll'€51ru
1la rare, n1r. de inven.lbatr. Aceaslta se va ataşa Ia looul specti.al re
zervat pe fişa ştiin ţi fică şi rva fi instrumentul de Jegă:t'lllră [ntlre depo
zitUl ştiinţif'ÎIC , f i şienul muzrog.rafi c şi laboratoruJ de II'IeStalll:rălrli. La o
nouă TeSitatU!'Iaire mtUZeogrn:flul va prezenila laboratorruwui ,piesa însoţită de
actesrt ltatl01n., permiţînd aJSM·el. identJiiicall'eta .rapiidă a piE$ei ou fişa d�
res:balt.mllre şi ou reoonsrtlitUlill'ea tabloulliui toomplex aJ sittruaţieă. Cllireltdve
a respootiVIlll.Uli obiect.
As!Ufell c OitlCe pUit rşi orga:niza.t avem cc:mvingema că labO!I'aito!'luil de
restalllll'8lre - conStell'Vare poate inde}llini C'U s u:oces atirt sareina salvă["i i
şi roru;e["Vărili Şltiinţifke a partrimoniUJLlui muzeal, clrt şi sarcina ee�ret
tării ştiinţifice laiJ)llicartive, singum cale a stabi.Li['lii de noi mettod e şi iteh
no!ogii oi:t maJi aidecvalbe pentrru rez�j]:V� :fli:ecă·rui caz de restaUJl(ll!'le
CO'IlSerVare. OrEdem iCă este dte o mare iimpor1lalnţă apoi, dluipă organi
zarea uru.Ii •asemenea complex de laboratoare, atr1aige:rea Sibudenţilor la
praciD.că :artît a celor din ramura fizicii şi chimiei cit mai ales, a celor
de :la ftrouJJtăţHe dte iistorie, ddntre oare se recT�utează muzedlog1i, tall'h eo
logi, lialr aoeştd.a trebuie să cunoască fluxul tehnologic al Ja:bor.atoru.hli
muzeail., petnrbru a-l puJtea in'dii"Ull1 a ş i pentru a şti să-şi !impună exigen
ţlede in �tinţă de Cta.lUZă, ed fiind bened1icdarii efOl'ltUrilloT depuse de
oaJre

re&tiatllrare

ou 1lln

-

restallllrlaitori .

L'ORGANISATION D'UN Li\BCJRATOIRE DE RESTAURATION
ORIENT{; SUR LE PROFIL D'UN MUSEE
D'HISTOIRE

ET DE CONSERVATION

Resume
Tenant compte de l'importance et du rOle d'un laboratoire de restauration
et de conservation dans un musee d'histoire complet, l'auteur considere ce labo
ratoire comme un centre de traitement des pieces de musee et, en meme temps,
aomme base de recherche scientifique appliquee.
Pour organ iser un tel corps technique oriente sur le profil du musee d'his
toire, il falllt tenir compte de certains facteurs comme : le profil du musee, l 'im
portance des trawmx de restauration et de conservation, le local d es ti n e au
laboratoire, le flux technolbgique, le systeme d'evidence. Ces facteurs sont d iscutes
en detail et on met en evidence les implications de chaoun d'eux l'elaboratioo
du plan d'un tel laboratoire complexe. L'auteur indique ensuite, salle par salle,
les amenagements du flux technol ogique, de meme que le systeme d'evidence du
travail _ de restaurati.on et ® co ns ervati on fonde sur le codage des donnee!s
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