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I. Preliminarii 

 
Unitatea de curs  „ Restaurarea fondului de carte” este  inclusă în curricula disciplinară de specialitate 
și prezintă una dintre disciplinele de bază, care asigură pregătirea profesională a elevilor pentru 
activitatea de mai departe în domeniul biblioteconomic. 
 
Scopul unității de curs constă în formarea abilităților practice de restaurare și conservare a fondului de 
carte, care este o latură importantă și de mare răspundere a activității de bibliotecă. De modul cum se 
depozitează și se păstrează documentele într-o bibliotecă depinde în mare măsură durabilitatea lor în 
timp.  
 
Pentru studierea unității de curs sunt necesare cunoștințele acumulate de la alte cursuri: 
G.07.O.004. Protecția muncii în domeniu 
S.02.A.040.  Cartonajul 
S.07.O.039 Organizarea fondurilor de bibliotecă 
        

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 
  
Într-o societate în plină evoluție, biblioteca prezintă nu numai un spațiu adaptat utilizării tehnologiilor 
informaționale prezente și viitoare, ci și un loc care să poată oferi condiții deosebite delucru, cât și de 
conservare și prezentare optimă a colecțiilor, simultat cu un acces și o punere în valoare superioară a 
serviciilor oferite. 
 
Datorită faptului că bibliotecile își desfășoară cea mai mare parte din activitatea lor pentru a asigura 
punerea la dispoziție, cu preponderență, a unui documentații curente, actuale. Destinate consultării 
frecvente, ele trebuie să aibă capacitatea să conserve și să transmită generațiilor viitoare întregul fond 
de documente, începând de la cele de patrimoniu, până la cele care, la momentul respectiv sunt 
considerate de accesibilitate largă. 
 
 Deoarece calitatea educaţiei este o condiţie indispensabilă pentru formarea profesională, această 
unitate de curs se încadrează în standardul profesional făcând ca elevul să beneficieze de un 
învăţământ modernizat cu următoarele achiziţii finale ale învăţării. 
În rezultatul studierii unității de curs elevii vor cunoaște: 
 

 Sarcinile bibliotecii în domeniul păstrării colecțiilor; 

 Reguli de păstrare; 

 Agenți de detiorare fizico-chimice, biologice, sociale; 

 Regimul de păstrare; 

 Metode de restaurare a materialelor. 
 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 
   

CS1.  Explicarea conceptului și particularităților de conservare și restaurare a fondului de carte; 
CS2.  Elaborarea sarcinilor bibliotecii în domeniul păstrării colecțiilor; 
CS3.  Determinarea resurselor necesare pentru restaurarea fondului de carte. 
CS4.  Alegerea metodelor de restaurare a materialelor; 
CS5. Identificarea modului de reducere a deteriorărilor; 
CS6. Depistarea factorilor de risc interni care duc la deteriorarea hârtiei; 
CS7. Elaborarea programei de menținere a unei ambianțe de păstrare a normelor de igienă. 

 
 
 
 

IV. Administrarea disciplinei  
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Semestrul 
 

Numărul de ore Modalitate
a de 

evaluare 
 

Numărul 
de 

credite 
 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

 

VII 90 15 30 45 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Restaurarea fondului de carte- sarcină importantă a activității de bibliotecă. 

UC1.  Distingerea conceptului de restaurare a 
fondului decarte. 
 

 
 
 
 

1. Aspecte organizatorice ale conservării 
colecțiilor. 

2. Materiale constructive ale colecției de 
bibliotecă. 

3. Particularitățile conservării colecției de 
bibliotecă. 

A1. Proiectarea activităților de restaurare. 
  

A2. Diversificarea materialelor constructive 
ale colecției. 

A3. Explicarea particularităților conservării 
colecției. 
 

2.   Factori principali de deteriorare a colecției de bibliotecă                   

UC2. Identificarea factorilor de risc care duc la 
deteriorarea colecției de bibliotecă. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Factori fizico-chimici de distrugere a hârtiei 
- Hârtia, scurt istoric; 
- Polufabricate pentru confecționarea hârtiei 
- Lumina- factor fizic de distrugere a hârtiei; 
- emperatura și umiditatea aerului; 
- gaze și alte impurități, praful; 
- curățirea încăperii; 
- reguli de păstrare a cărților. 
5. Factori biologici de distrugere a cărților și 

măsurile de prevenire. 
- Microorganismele, bacterii, ciuperci; 
- Dezinfecția; 
- Insectele, gândacii de pâine și mobilă, 

attaghebus, antrenus, molia; 
- Dezinsecția. 

6. Factori sociali. 
- Războaie, incendii, inundații. 
- Deteriorări datorate utilizării. 

7. Regimul de păstrare a colecțiilor de bibliotecă. 
- Iluminarea artificială și naturală; 
- Temperatura; 
- Umiditatea și protecția de praf. 

A4  Identificarea factorilor fizico-chimici de 
distrugere a hârtiei . 
 

 
 
 
 
 
A5. Identificarea factorilor biologici de 

distrugere a hârtiei. 
 
 
 
 
A6. Discutarea factorilor sociali de distrugere a 

cărților. 
 

 
A7. Determinarea regimului de păstrare a 
colecției de bibliotecă. 
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3.  Restaurarea colecției de bibliotecă. 

UC3. Alegerea metodelor de restaurare a 
materialelor din colecția bibliotecii .  

8. Pregătirea locului de muncă și a materialelor 
necesare restaurării. 

- Alegerea cărților supuse restaurării; 
- Elementele cărții. 

9. Metode de restaurare a materiaului în baza 
hârtiei : 

1). a. Oretația de restaurare este precedată de 
examinarea atentă a gradului de degradare. 
b. cercetarea de laborator a probelor cu 
identificarea ciupercilor, insectelor; 
c. Foto a documentului pentru a fixa starea lui ănaite 
de rrestaurare. 
d. Dezinfecția și dezinsecția. 
2). a. Descoaserea și desfacerea cărții; 
b. Îndepărtarea și curățirea impurităților 
c. reâncleerea, coaserea și finisarea. 
3). a. Unirea foilor rupte și încleerea; 
b. întărirea colțurilor; 
c. restaurarea copertei; 
d. restaurarea forzațilui. 

A8.  Organizarea locului de muncă. 
Verificarea elementelor cărții. 
 
 
A9.  Asamblarea foilor, pregătirea colțurilor, 

înlocuirea copertei, înlocuirea forzațului, 
pregătirea cărților pentru reparație. 

Rearanjarea, coaserea și finisarea cărții. 
Măsurarea gradului de degradare a 
colecției. 

Verificarea probelor de laborator. 
Reproducerea foto a documentului. 

Efectuarea dezinfecției și dezinsecției. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 
 

 
 
Nr.  
crt.  

 
 

Unităţi de învăţare 
 

Numărul de ore 

Total 
 

Contact direct 
 

Lucrul 
individual 

Prelegeri Practică/ 
Seminar 

1. Restaurarea fondului de carte- sarcină 
importantă a activității de bibliotecă. 

22 7 5 10 

2. Factori principali de deteriorare a 
colecției de bibliotecă. 

23 8 5 10 

3. Restaurarea colecției de bibliotecă. 45 - 20 25 

 Total 90 15 30 45 

 
VII Studiul individual ghidat de profesor 

 

Materii pentru studiul 
individual 

 

Produse de elaborat Modalităţi de 
evaluare 

Termeni de 
realizare 

Retaurarea fondului de carte- sarcină importantă a activității de bibliotecă. 

Aspecte organizatorice ale 
conservării colecției. 

 
Referat 

Comunicare 
scrisă. 

 
Săptămâna 1-2 

Materiale constructive ale 
colecției de bibliotecă. 

Proiect de grup Derulare de 
prezentări 

 
Săptămâna 3 

Particularitățile conservării 
colecției de bibliotecă. 

Referat Verificare 
orală 

Săptămâna 4-5 

Factori principali de deteriorare a colecției de bibliotecă. 

Factori fizico- chimici de 
distrugere a hârtiei. 

Informație scurtă Prezentare 
scrisă și orală 

Săptămâna 6 

Scurt istoric depre hârtie.  Portofoliu cu tipuri de 
hârtie. 

Prezentare Săptămâna 7 

Lumina- factor fizic de 
distrugere a hârtiei. 

 
Eseu 

Probă orală 
 

Săptămâna 8 
 

Reguli de păstrare a cărților Ghid Proiect Săptămâna 9-10 

Restaurarea colecției de bibliotecă 

Unirea foilor rupte și 
încleerea lor. 

Model. Foi și fascicole 
încleiete 

Demonstrare Săptămâna 11 

 
Întărirea colțurilor 

Model. Colțuri 
restaurate. 

 
Demonstrare 

Săptămâna 12 
 
 

Restaurarea copertei Model. Copertă 
restaurată. 

 
Prezentare 

 
Săptămâna 13 

Restaurarea forzațului Model. Restaurarea 
forzațului. 
 

 
Prezentare 

 
Săptămâna 14 

Restaurarea cotorului. 
Prezentarea portofoliului. 

Model. Restaurarea 
cotorului. Portofoliu. 

 Prezentare Săptămâna 15 
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VIII. Lucrările practice recomandate 
                            

1.  Portofoliul unității de curs. 
2.  Referat metodic:„ Restaurarea și conservarea fondurilor de bibliotecă”. 
3.  Referat metodic:„ Unele aspecte legate de conservarea colecțiilor de bibliotecă”. 
4. Referat metodic:„  Asigurarea păstrării integrității colecțiilor. Modalități de verificare, conservare, 
reamplasare”. 
5. Ghid: „ Organizarea ergonomică a locului de muncă. 
6. Colecția bibliotecii. 
7. Colecția catedrei. 
 

IX. Sugestii metodologice          
 
Pentru predarea-învățarea modulului în cauză se recomandă utilizarea următoarelor metode de 
învățare.  
 

Nr. crt. Unitatea de învăţare 
Metodele de învăţare recomandate 

Prelegeri Practică Individual 

1.  Retaurarea fondului de carte- 
sarcină importantă a 
activității de bibliotecă 

 Povestirea 

 Explicațiea 

 Argumentarea 

 Explicația 

 Descoperirea 

 Notarea 

 Exerciții 

 Demonstrația 

 Cercetarea 

 Povestirea 

2.  Factori principali de 
deteriorare a colecției de 
bibliotecă. 

 Demonstrațiea 

 Conversațiea 
didactică 

 Exerciții 

 Demonstrația 

 Cercetarea 

 Descrierea 

 Oformarea 

3.  Restaurarea colecției de 
bibliotecă. 

 Explicația 

 Expunerea 
didactică. 

 Încleerea 

 

 Conversația 

 Argumentarea 

 Selectarea 
informației 

 Asamblarea și 
dezasamblarea 

 Executarea 

 Tăiarea 

 Lipirea 

 
 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 
 
Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback continuu, fapt 
ce va permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea autoevaluării şi a evaluării 
reciproce, evidențierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individuale. 
 
Axarea procesului de învăţare-predare-evaluare pe competenţe presupune efectuarea evaluării pe 
parcursul întregului proces de instruire. Evaluarea continuă va fi structurată în evaluări formative şi 
evaluări sumative (finale) ce țin de interpretarea creativă a informațiilor şi de capacitatea de a rezolva 
situațiile de problemă.  
 
Pentru a eficientiza procesele de evaluare, înainte de a demara evaluările, cadrul didactic va aduce la 
cunoștința elevilor tematica lucrărilor, modul de evaluare (bareme/grile/criterii de notare) şi condițiile 
de realizare a fiecărei evaluări.  
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Produsele recomandate pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a competențelor cognitive sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Produse pentru măsurarea 
competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Referat  Corectitudinea elaborării. 

 Corespunderea materialului selectat temei. 

 Logica expunerii. 

 Exprimarea lingvistică 

2. Portofoliu  Nivelul estetic al oformării. 

 Calitatea materialelor incluse. 

 Consecutivitatea aranjării documentelor. 

 Noriginalitatea oformării materialelor selectate. 

3.  
Eseu 

 

 Corespunderea temei . 

 Corectitudinea materialului selectat. 

 Logica expunerii. 

 Creativitarea și nivelul de erudiție. 

 

4.  
Ghid 
 

  Oformarea estetică. 

 Corectitudinea materialelor incluse. 

 Nivelul procesării computerizate. 

5. Model: Unirea foilor 
rupte și încleerea lor 

Model: Întărirea 
colțurilor. 

Model:Restaurarea 
copertei 

Model: Restaurarea 
forzațului. 

Model: Restaurarea 
cotorului. 

 

 Corectitudinea unirii și lipirii. 

 Reâncleerea. 

 Utilizarea materialului adecvat. 

 Alegerea materialului după culoare. 

 Reconstituirea părților distruse. 

 Alegerea materialului corespunzător . Redarea 
unității estetice. 

 Selectarea metodelor corecte de restaurare a 
cotorului, coaserea și finisarea. 

 
 
 
 
 
 
 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 
1. Sală de clasă sau sală de lectură. 

2. Portofoliul unității de curs. 

3. Carton,  hârtie cerată, hârtie de desen, autografă, de scris, fotografică, indigo, 

marmorată, milimetrică, colorată 

4. Hârtie adezivă. 
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5. Țesătură de bumbac. 

6. Foarfece. 

7. Creioane colorate. 

8. Carioce 

 
XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. crt. 
 

Denumirea resursei 
 

Locul în care poate fi 
consultată/ 

accesată/ procurată 
resursa 

Numărul de 
exemplare 
disponibile 

 

1. 

 

Enache, Ionel. Managementul 
bibliotecilor potrivit cerințelor 
ergonomiei.- București, 2001.-229p. 

 

Biblioteca 

  

 

1 

 

 
2. 

Horvat, Săluc. Întroducere în 
biblioteconomie.- București: Editura 
Grafoart, 1996.-210p. 

 
Catedră  

 
1 

3. Olteanu, Virgil. Din istoria și arta cărții: 
Lexicon. – București: Ed. 
Enciclopedică,1992.-3989p. 

 
Biblioteca  

1 

4. Popa, Mihaela. Prevenirea și 
Combaterea deteriorării 
microbiologice a 
colecțiilor//Biblioteca, 2002. Nr. 
5.p.15 

 
Biblioteca  

1 

5. Rihter, Brigitte. Ghid de 
bibliotecpnomie- Ch.:-Editura ARC, 
1997.-318p. 

 
Bibliotecă 

 
1 

6. www.bcul.ro/prezentarea și restaurarea documentelor în biblioteca modernă 

7. http://www. Bcub.ro/ serviciul restaurarea și prezentarea publicațiilor 

8. http://www.biblioteca botoșani.ro/restaurarea și conservarea fondurilor de 
bibliotecă. 

9. http://bibliotek.horsens.dk 

 

http://www.bcul.ro/prezentarea
http://www/
http://www.biblioteca/

