Comunicat de presa

Sibiu, 7 septembrie 2017
ETICH, ediţia a V-a
Muzeul ASTRA, prin Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor – CePCoR, împreună cu Asociaţia
Română “Ştiinţa şi Patrimoniu Cultural în Conexiune” (i-CON) si Grupul „Cercetări Avansate pentru Patrimoniul
Cultural” (ARCH Lab) din Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, sucursala Institutul de
Cercetare Pielărie-Încălţăminte (INCDTP-ICPI) organizează, în 13-14 septembrie 2017, la Centrul ASTRA pentru
Patrimoniu din Muzeul în Aer Liber, Sibiu, A V-a ediţie a Seminarului şi Atelierului Internaţional Tehnologii şi
inovaţii actuale pentru patrimoniul cultural, cu tema Artefacte organice: de la cercetare la expunere.
Evenimentul va găzdui un seminar cu peste 70 de participanți - lectori invitaţi din străinătate şi din România,
ateliere cu aplicaţii şi demonstraţii utile în conservarea bunurilor culturale organice (proteice şi celulozice) şi o
sesiune de postere în cadrul căreia participanții vor avea ocazia să îşi prezinte contribuţiile.
,,Aria tematica propusă acoperă subiecte precum: analizele ne-invazive de laborator şi in situ pentru diagnosticarea
artefactelor, aplicaţii ale unor tehnologii emergente precum plasma rece şi radiaţiile gamma în conservarea
materialelor organice de patrimoniu, sistemele inteligente de monitorizare a parametrilor ambientali indoor si
outdoor, determinarea calităţii aerului în depozitele muzeale, nano-materiale pentru conservare şi restaurare,
materiale naturale aflate între tradiţie şi inovare, idei practice pentru etalarea artefactelor şi concepte
expoziţionale pentru muzee.”, a declarat Andrea Bernath Doncuţiu, șef serviciu Centrul de Pregătire a
Conservatorilor și Restauratorilor Muzeul ASTRA
Instituţiile importante care vor fi reprezentate de invitaţii noştri din Italia, Slovacia, Norvegia şi Franţa sunt:
Universitatea din Pisa, reprezentată de Grupul de lucru „Chimia pentru Patrimoniul Cultural”, Universitatea
Tehnologică din Bratislava, Departamentul de Tehnologia Lemnului şi a Hârtiei, Institutul Norvegian de Cercetare a
Aerului, Kjeller, Atelierul Regional de Conservare Nucléart din Grenoble şi Institutul Naţional de Statistică din
Roma.
Acest eveniment gazduieşte Atelierul final al proiectului INherit - PNCDI II 325/2014, proiect finanţat de Programul
Naţional de Cercetare şi Inovare PN II prin Unitătea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). Sistemul integrat de monitoring ambiental indoor-outdoor realizat şi
implementat în proiectul INherit va fi prezentat în cadrul unui Atelier cu participare deschisă.
Evenimentul este în mod tradiţional organizat cu sprijinul unui partener ştiintific al Grupului ARCH (INCDTP-ICPI),
anul acesta bucurându-se de colaborarea Institutului Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
(IFIN-HH), Măgurele, Ilfov.
Sponsorii care au raspuns invitaţiei organizatorilor sunt Agilrom Scientific S.R.L., Conrest Expert S.R.L., Elta’90
Medical Research S.R.L., Mira Telecom S.R.L., NITECH S.R.L. si OSCAR Print S.R.L.
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Acţiunile Muzeului ASTRA sunt posibile cu finanţarea Consiliului Judeţean Sibiu.

Cosmin Călinescu
Purtător de cuvânt Muzeul ASTRA Sibiu

