
Restaurare carte
Mineiul de pe luna lui mai (1804) 

An de apariţie: 1804
Loc de apariţie: Tipografia Crăiască a Universităţii din 
Buda
Limba: Română; Caractere chirilice

Descriere
 Legătura are învelitori executate din piele maronie şi scoarţe 
din carton, cusătură executată cu aţă de bumbac, pe sase nervuri 
profilate, din sfoară de cânepă, cotor puţin rotunjit, învelit în 
piele pierdută aproape în totalitate, decorată cu motive vegetale, 
forzaţuri simple, lipite pe ambele scoarţe, realizate din hârtie 
marmorată.
 Hârtia suport: este o hârtie produsă manual, din fibre de in 
şi cânepă,  prezintă linii de apă şi filigran vertical. Scrierea: a fost 
executată cu cerneală tipografică de culoare neagră şi roşie.
 Număr file: 135; Număr de caiete: 67; Număr coloane: 1-2; 
Număr de rânduri: 38.

Investigații
-Efectuarea analizei PH înainte de spălare şi determinarea 
agentului de încleiere
-Stabilirea gradului de încleiere al hârtiei şi a solubilităţii 
cernelurilor şi protejarea acestora, conform buletinului de 
materiale şi tehnologii, la picurare, tamponare şi frecare.
-Determinarea PH după spălare şi al gradului de încleiere al hârtiei 
după spălare

Tratamentul efectuat pentru restaurarea volumului
-Numerotarea filelor        
-Desprăfuirea mecanică
-Îndreptarea prin mijloace mecanice a filelor

-Îndepărtarea depozitelor de ceară 
-Solubilizarea petelor de ceară
-Spălarea filelor şi uscarea în aer liber pe hârtie de filtru
-Presarea intermediară
-Stabilirea concentraţiei soluţiei de carboximetilceluloză (CMC) cu   
care se face reîncleierea filelor
-Reîncleierea cu carboximetil celuloză (C.M.C.).  
-Uscarea liberă pe foi de filtru
-Presarea intermediară
-Consolidarea suportului papetar cu văl japonez şi presarea filelor 
consolidate cu văl japonez 
-Degajarea surplusului de văl japonez
-Completarea lacunelor cu hârtie japoneză 
-Presarea intermediară după consolidare şi completare în presa 
uşoară
-Degajarea surplusului de hârtie japoneză
-Refacerea dimensională a filelor
-Presarea finală la umed
-Recompunerea caietelor în vederea înaintării volumului pentru 
restaurarea legăturii
-Restaurarea forzaţurilor

Tratamentul aplicat pentru restaurarea legăturii
-Verificarea paginaţiei sau colaţionarea
-Pregătirea gherghefului pentru coasere şi coaserea propriu-zisă
-Încleierea, formarea şi căptuşirea cotorului
-Confecţionarea capitalbandului şi a noilor scoarţe 
-Curăţirea şi rehidratarea, şi emolierea învelitorilor din piele
-Restaurarea învelitorilor din piele
-Integrarea cromatică
-Tragerea învelitorilor pe scoarţe
-Emolierea finală a învelitorilor
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Starea de conservare a cărţii înainte de restaurare

Coperta şi cotorul înainte de restaurare 

Completarea lacunelor cu hârtie japoneză Completarea lacunelor cu hârtie japoneză 

Presarea filelor consolidate cu văl japonez Degajarea surplusului de văl japonez

Cotorul cărţii după restaurare

5 Restaurarea finală



Restaurare Hartă / Document Grafic 
Prospectus arcis et civitas M. Varadinensis

Descriere
 Harta are titlul în latină şi un text adiacent ce precizează că 
a fost întocmită pe baza informaţiilor oferite de surse grafice 
anterioare, din secolele XV şi XVI, precum şi alte informaţii de 
interes topografic. Harta prezintă oraşul cetate, cu redarea clară 
a componentelor sale: Cetatea şi locurile fortificate, Oraşul Târg şi 
suburbiile, toate încadrate sau delimitate de Dealul Oradiei şi râul 
Crişul Repede.
 Hârtia suport este o hârtie produsă manual, din fibre de in şi 
cânepă. Desenul este în peniţă, realizat manual, apoi colorat. 

Investigații
-Efectuarea analizei PH înainte de spălare şi după spălare
-Stabilirea gradului de încleiere al hârtiei
-Stabilirea solubilităţii cernelurilor şi protejarea acestora, conform 
buletinului de materiale şi tehnologii, la picurare, tamponare şi 
frecare
-Stabilirea concentraţiei soluţiei de carboximetil celuloză cu care 
se  face reîncleierea documentului

Restaurarea documentului
-Desprăfuirea mecanică
-Îndreptarea prin mijloace mecanice a fragmentelor de material  
papetar
-Spălarea documentului
-Uscarea liberă făcută pe hârtie de filtru 
-Presarea intermediară 
-Stabilirea gradului de încleiere al hârtiei după spălare
-Reîncleierea documentului grafic cu CMC
-Uscarea liberă pe foi de filtru
-Presarea intermediară
-Măsurarea grosimii hârtiei
-Pregătirea documentului pentru consolidare
-Consolidarea suportului papetar cu văl japonez
-Presarea hârtiei consolidate cu văl japonez
-Degajarea surplusului de văl japonez şi eliminarea facingului
-Completarea lacunelor cu hârtie japoneză
-Presarea intermediară după consolidare şi completare
-Degajarea surplusului de hârtie japoneză
-Presarea intermediară în presa uşoară
-Refacerea dimensională 
-Presarea finală la umed
-Confecţionarea mapei de protecţie şi transport 
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Harta înainte de restaurare Detaliu stare de conservare înainte de restaurare Consolidarea suportului papetar cu văl japonez Completare cu hârtie japoneză

Degajarea surplusului 
de hârtie japoneză

Harta după restaurare
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Nume şi prenume: Oana Pitic Băruţa 

Funcţia: Restaurator carte veche /documente grafice, Muzeul Ţării Crişurilor, Secţia 

Istorie 

Studii: 

2004 Absolventă a Facultăţii de Arte Vizuale Oradea/specializarea pictură 

2006  Absolventă a Facultăţii de Arte Vizuale Oradea / specializarea restaurare –

conservare  

2009  Curs de legătorie carte  

2015  Absolventă a modulelor de atestare /specializarea carte veche, document 

grafic Bucureşti / Alba Iulia –Centrul Naţional de Restaurare a Cărţii Vechi  

Activitate profesională: 

2005  Participare la restaurarea Mănăstirii Slatina – judeţul Suceava  

2006  Poleirea cu foiţă metalică a iconostasului bisericii cu hramul Înălţarea Sfintei 

Cruci Oradea 

2006  Poleirea chivotului Bisericii cu Hramul Izvorul Tămăduirii, Oradea 

2004-2008  Asistent universitar la Facultatea de teologie ortodoxă/Universitatea din 

Oradea, Secţia restaurare –conservare  

2007  Restaurator carte veche, Secţia Istorie, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea 

2009-2015    Aplicant cursuri de restaurare carte veche - Alba Iulia –Centrul Naţional de 

Restaurare a Cărţii Vechi 

2010  Membru titular al UAP din Romania – Filiala Oradea 

2002-2016  Participări la expoziţii personale, de grup, locale, naţionale şi internaţionale  

Premii: 

2010  Premiul I- Expoziţia interregională de Arte Vizuale Fresh Art, Oradea-

Debre’in 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


