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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

     Số  34 /TB-ĐHVH HCM          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2015 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH  

KHÓA HỌC “BẢO QUẢN HIỆN VẬT GỐM” 

 

Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiêu sinh khóa 

học bồi dưỡng ngắn hạn “Bảo quản hiện vật gốm”. Nội dung cụ thể như sau:  

I. GIỚI THIỆU. 

Gốm là vật liệu đầu tiên con người tạo ra qua sự kết hợp của đất – nước –  lửa. 

Các hiện vật gốm xuất hiện từ rất sớm và đã ẩn chứa trong mình nhiều nét văn 

hóa từ cách thức chế tạo, hình dáng, hoa văn trang trí. Có thể nói số lượng hiện 

vật chất liệu gốm chiếm tỉ lệ cao nhất trong các bảo tàng ở Việt Nam.  

Chương trình học hướng đến trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng 

để bảo quản hiện vật gốm một cách tốt nhất. 

II. MỤC TIÊU. 

Sau khóa này, Học viên sẽ nắm được:  

- Qui trình sản xuất gốm. 

- Các đặc tính hóa lí của hiện vật gốm. 

- Các hư hại của hiện vật gốm trong các môi trường khác nhau. 

- Một số kỹ năng bảo quản hiện vật gốm: làm sạch, gắn chắp, trám vá,  

gia cố. 

- Cách sử dụng các hóa chất, vật liệu  đảm bảo các yêu cầu trong bảo quản 

hiện vật. 

III. THỜI LƯỢNG - HÌNH THỨC KHÓA HỌC. 

1. Thời lượng khóa học:  

- Khóa học thiết kế theo chương trình 60 tiết. 

- Mỗi ngày học 10 tiết. 

2. Hình thức khóa học:  

- Diễn giải, phân tích, thảo luận dựa trên thực tế công việc tại bảo tàng của 

các học viên. 

- Thực hành các kỹ năng bảo quản. 
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IV. NỘI DUNG. 

Khóa học gồm 60 tiết được thiết kế theo phương pháp lý thuyết kết hợp với 

thực hành và tham quan thực tế. Bao gồm những nội dung cụ thể như sau:  

STT NỘI DUNG 
THỜI LƯỢNG 

(Tiết) A LÝ THUYẾT 

1 

Kỹ thuật sản xuất gốm 

- Lịch sử ngành gốm 

- Nguyên liệu 

- Kỹ thuật làm gốm 

- Các đặc tính của vật liệu gốm 

06 

2 

Các hư hại của hiện vật gốm 

- Xuống cấp do nhiễm bẩn 

- Hư hại vật lý 

- Hư hại hóa học 

06 

3 
Bảo quản phòng ngừa hiện vật gốm 

- Các điều kiện bảo quản trong kho và trên trưng bày 

- Cầm nắm, di chuyển hiện vật 
04 

4 Hóa chất, vật liệu dùng trong bảo quản hiện vật gốm 03 

B THỰC HÀNH  

1 

Kiểm tra tình trạng hiện vật, đề xuất phương án bảo quản 

- Kiểm tra kết cấu của cốt gốm, lớp men 

- Xác định tình trạng hiện vật, phạm vi tu sửa trước đó 

- Kiểm tra các tạp chất 

03 

2 

Làm sạch hiện vật  

- Loại bỏ các vết bẩn trên bề mặt 

- Loại bỏ các vết bẩn đã ăn sâu 

- Loại bỏ vật liệu sử dụng trong các lần bảo quản trước 

- Loại bỏ muối hòa tan 

10 

3 Gắn chắp 06 

4 Trám vá 06 

5 
Gia cố 

- Quấn đai 

- Nâng cả khối 
06 

C THAM QUAN THỰC TẾ 10 

V. ĐỐI TƯỢNG – HỌC PHÍ – CHỨNG NHẬN. 

1. Đối tượng tham gia khóa học. 

Khóa học dành cho cán bộ làm công tác bảo quản tại bảo tàng; sinh viên  

ngành bảo tàng học, hóa học. 
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2. Học phí. 

- Học phí khóa học là: 1.500.000 đồng/học viên. 

- Bao gồm tiền: giảng dạy, tài liệu học tập, giấy chứng nhận (không bao 

gồm các loại tài liệu tham khảo khác do giảng viên cung cấp thêm). 

3. Giấy chứng nhận. 

Giấy chứng nhận do Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cấp 

cho mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa học. 

VI. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – LIÊN HỆ. 

1. Thời gian. 

- Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 03/4/2015. 

- Khai giảng: 8 giờ 00 thứ hai, ngày 06 tháng 4 năm 2015. 

- Bế giảng: ngày 11 tháng 4 năm 2015. 

2. Địa điểm học tập. 

Phòng B.201 Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh 

3. Liên hệ đăng ký ghi danh.  

Kính mời các cá nhân, đơn vị có nhu cầu học tập, xin vui lòng liên hệ đăng ký: 

- Trực tiếp qua điện thoại: 08. 36021178 - 0903.033.121 (gặp thầy Trần 

Hoàng Thái) hoặc fax: 08. 35106502. 

- Qua thư: Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký đính kèm và gửi 

đến địa chỉ: Ban Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Trường Đại học Văn hóa       

Tp. Hồ Chí Minh,  số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. HCM.  

- Qua email: daotaonganhan.vhs@moet.edu.vn./. 

       

             KT.HIỆU TRƯỞNG 

    Nơi nhận:                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);       

- Các Khoa, Phòng, TT (để phối hợp thực hiện);                                (đã ký) 

- Website: http://www.hcmuc.edu.vn. 
- Lưu VT, Ban ĐTBDNH

T
./.                                                   

                                  

                           

                                PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng 
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