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Deteriorarea propriet!"ilor fizico-mecanice #i optice ale documentelor pe suport papetar din arhive #i 
biblioteci este responsabil! pentru pierderi imense ale patrimoniului documentar. În Europa Central$ #i de 
Est, spre exemplu, Mémoire du monde UNESCO (1995) estimeaz! c! între 70-80% din patrimoniul 
documentar necesit! o interven"ie imediat!. În acest context, cercet!rile din prezenta tez! de doctorat #i-a 
propus ca obiectiv general - identificarea #i evalurea unor materiale neconven"ionale cu rol de consolidare 
#i încleiere a hârtiei, care s! confere caracteristici de permanen"! #i durabilitate documentelor de arhiv!.  

Teza de doctorat este structurat! în patru capitole, are o extindere 228 pagini, con"ine 132 figuri #i 55 
tabele care sintetizeaz! un volum foarte mare de date experimentale. Lucrarea este înso"it! de 268 referin"e 
bibliografice. 

Capitolul 1 al tezei sintetizeaz! datele din literatura de specialitate cu privire la procesele de 
degradare a documentelor de arhiv! #i a metodelor clasice #i moderne de conservare #i restaurare a 
acestora. Analiza critic! a acestor informa"ii a permis stabilirea direc"iilor de cercetare abordate în aceast! 
lucrare: - evaluarea agen"ilor de încleiere sintetici, de tip alkil-dimercetene (AKD) în combina"ie cu eterii 
de celuloz! pentru restaurarea documentelor de arhiv!; - prepararea #i caracterizarea unor deriva"i de 
chitosan, solubili în ap!; - evaluarea chitosanului #i a deriva"ilor s!i ca materiale neconven"ionale de 
restaurare a documentelor pe suport de hârtie. 

Capitolul 2 descrie materialele, metodele de lucru #i tehnicile de investiga"ie utilizate în derularea 
cercet!rii. Aceast! parte a lucr!rii include urm!toarele contribu"ii originale: - sinteza #i caracterizarea  
carboximetil-chitosanului solubil în ap!; - conceperea #i punerea în practic! a unei metode noi de evaluare 
a eficien"ei materialelor de restaurare, care se bazeaz! pe ob"inerea hârtiei în laborator #i aplicarea unor 
metode de îmb!trânire accelerat!, înainte #i dup! tratamentele de consolidare; - utilizarea pentru prima 
dat! a microscopiei de for"! atomic! în studierea morfologiei suporturilor papetare care au suferit procese 
de îmb!trânire natural! sau accelerat!, sau care au fost supuse unor tratamente de conservare – restaurare.  

Capitolul 3 este organizat în patru subcapitole #i con"ine principalele contribu"ii originale la studiul 
proceselor de degradare #i a metodelor de  restaurare a documentelor pe suport papetar, concretizate în: - 
demonstrarea eficien"ei emulsiei de alkildimercetene ca aditiv de încleiere în formulele de consolidare a pe 
baz! de deriva"i de celuloz!; - eviden"ierea caracterului multifunc"ional al deriva"ilor de chitosan ca agen"i 
de consolidare #i restaurare a documentelor pe suport papetar; - ob"inerea ecua"iilor de regresie ce  permit 
anticiparea valorilor pH-lui extractului apos în timpul îmb!trânirii hârtiei #i respectiv, evaluarea corect! a 
tratamentelor de restaurare; - demonstrarea prin metode reproductibile a capacit!"ii chitosanului cuaternar 
#i a carboximetil-chitosanului de a reduce  rata de multiplicare a microorganismelor.  

Capitolul 4 sintetizeaz! rezultatele studiilor derulate, eviden"iind faptul c! cercet!rile au demonstrat 
posibilitatea real! a utiliz!rii deriva"ilor solubili de chitosan #i a alchil-dimercetenelor ca materiale noi, 
neconven"ionale pentru restaurarea documentelor de arhiv! pe suport papetar.  
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