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Introducere

          Stim cu totii ce este hartia, acel material plan si subtire, având ca 
element esential suprafata sa pe care se poate scrie si ale carei dimensiuni 
sunt  mult  mai  mari  decat  grosimea sa.  Hartia  este obtinuta din  fibre de 
celuloza amestecate, care se mentin impreuna fara un alt  liant cu exceptia 
legaturilor de hidrogen si a împletirii fibrelor.

            Desi cele mai cautate materiale celulozice pentru fabricarea hartiei  
sunt pulpa lemnoasa a unor specii de arbori de esenta moale, în special cea a 
coniferelor,  datorita  existentei  fibrelor  de  celuloza  în  structura  multor 
plante, de la ierburi pana la arbori, se pot folosi si multe alte fibre, asa cum 
ar fi cele ale plantelor de bumbac, in, canepa sau orez.

Stiati ca....

           ...In jurul anului 200 î.Hr. hartia era folosita deja în China, pe atunci 
confectionata din carpe de matase? 

             Demnitarul chinez Tsai Lun (48-118) a inventat hartia în varianta ei 
superioara,  materialele  de  baza  fiind  canepa,  tesatura  si  bumbacul 
amestecate cu apa, transformata in pasta si intinsa pe o foaie. Un document 
indica  precis  ca  hartia  a  fost  descoperita  în  anul  98,  insa  procedeul  de 
fabricare a fost tinut secret pana in secolul al VIII-lea, cand Samarkandul 
era un centru insemnat de producere a hartiei. Hartia a ajuns în  Bagdad în 
793, în  Siria si  Egipt in cca. 900 si in Africa de Nord putin dupa aceea. In 
Europa hartia a ajuns tarziu, abia prin anii 1100 iar prima fabrica de hartie 
din Europa este deschisa în  1150 la  Jativa,  Valencia,  Spania. Mai tarziu au 
aparut fabrici si in Franta, Germania, Anglia iar in Romania primele fabrici s-
au construit în 1539 la Sibiu si în 1546 la Brasov, iar primul act oficial scris 
pe hartie este dat de Mircea cel Batran Manastirii Tismana în anul 1406. 

          Astazi hartia este obtinuta in fabrici, dar exista mulţi oameni in  
regiuni  din  intreaga  lume  care  pastreaza  traditia  de  fabricare  a  hartiei 
realizata manual. 
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Variante de hartie realizata manual

Hartie cu petale de flori

Hartie cu fire de iarba
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Hartie cu seminte

Cum puteti folosi hartia manuala?
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             Dupa propria imaginatie si creativitate. Experimentati.  Jucati-va cu 
culorile, texturile si formele. 

            Puteti folosi hartia pentru a face decoratiuni diverse (rame pentru  
fotografii, cosulete decorative, invitatii, felicitari, semne de carte). O 
puteti folosi pentru a face propria dumneavoastra carte sau pentru a 
coperta o carte sau propriul dvs jurnal. Inedit, nu? 

            Marginile hartiei le puteti indrepta prin taiere, insa retineti ca o 
margine ondulata este adevarata marca a hartiei realizate manual.

       

Idei de decoratiuni
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           Observ un interes in crestere catre produsele realizate manual, chiar 
si catre cele ecologice, bio. Ma bucura acest fapt, dar mai ales ca pot veni in 
ajutorul vostru cu idei noi si produse inedite. 

          

Material realizat de www.hartieplantabila.ro
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