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یکی از محیط های جذاب برای افرادی است که به مطالعه عالقه مند هستند   یخانگ کتابخانه

خانگی اجازه می دهد تا از   هکتابخان و کتاب های زیادی در اختیار دارند. ایده های ایجاد

 .مجموعه کتاب های خود حداکثر لذت را ببرید

ه به یک خانه یا العادتواند ویژگی های بصری فوقمی خانگی کتابخانه از این گذشته، یک

زیبا   کتابخانه آپارتمان اضافه نماید. در این مقاله قصد داریم تا در خصوص نحوه ایجاد یک

 .در خانه صحبت نماییم

ایده های قفسه کتاب شما باید امکان دسترسی به کتاب  خانگی کتابخانه هنگام طراحی یک

 .ها را آسان کند، به عالوه آنها را در شرایط خوبی نگه دارد

اما عالوه بر فراهم کردن فضای ذخیره سازی، باید اتاقی آرام باشد که دوست دارید در آن  

 .زمان بگذرانید و مطالعه نمایید

 نکات طراحی و ایجاد انواع کمد کتابخانه خانگی

 نازک کاری سفارشی •

خانگی است که ارزش   کتابخانه قفسه بندی سفارشی یکی از ایده های کاربردی برای

 .سرمایه گذاری دارد

  کتابخانه» : گویدلوئیز ویکستید، مدیر طراحی طراحان داخلی مستقر در لندن می

 .«کندفرصتی عالی برای دور شدن از تجارت، زندگی و استراحت فراهم می خانگی

شی از یک فضای اداری باشد یا صرفاً برای استراحت طراحی شده  شما بخ  کتابخانه چه

 .باشد، پیشنهاد ما نصب نازک کاری سفارشی است

برای کتاب ها را فراهم می نماید که به مرتب و منظم نگه   سازی عالی این کار ذخیره

 .کندداشتن فضا کمک می

کنیم از رنگ هایی مشابه با آید، پیشنهاد میوقتی صحبت از رنگ در کتابخانه به میان می

 .های دیگر خانه استفاده کنید که باعث همخوانی می شودرنگ
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اگر اتاق به طور طبیعی تاریک است، با رنگ آمیزی دیوارها و نازک کاری به رنگ تیره  

 .تر، آن را دیزاین نمایید

 خانگی را در اطراف یک شومینه قرار دهید  یک کتابخانه •

هوای آنجا سرد و زمستانی می باشد، چه چیزی می تواند دنج تر   اگر محیط زندگی و آب و 

 با شومینه در اتاق نشیمن باشد؟  خانگی  کتابخانه از یک

طاقچه های کناری شومینه نیز برای جا دادن المان های دیگر و اکسسوری های زیاد  

 .مناسب هستند و در عین حال فضای کافی برای شما را فراهم می آورند

خانگی استفاده می شود، سطحی نرم و گرم برای پاها  کتابخانه  ار که در اینفرش پرز د

 .ارائه می کند تا راحتی را افزایش دهد

 قفسه بندی مناسبی برای کتابخانه در نظر بگیرید •

، از پتانسیل رنگ ها و تزئینات جالب برای قفسه بندی  خانگی  کتابخانه هنگام طراحی یک

 .استفاده کنید

دهد: »اگر  توضیح می Lucas Eilers Design Associates ساندرا لوکاس از

شخصی خود بتوانید رنگ های مختلف را بکار گیرید و قفسه ها را با آنان   کتابخانه در

 .«تزیین نمایید، فضای بصری خوبی ایجاد می شود

شما می تواند به صورت مورب بوده یا با سایر المان های موجود در اتاق هم   خانهکتاب

 .راستا باشد

 یک کتابخانه مدرن خانگی در اتاق مخصوص قرار دهید  •

اختصاص داد، اما هنوز هم می توان آن را   خانگی کتابخانه شاید نتوان یک اتاق را به یک

 .جایی از منزل قرار داد که مورد استفاده باشد

سفارشی را بر فراز اتاق نشیمن و آشپزخانه به   کتابخانه شما به عنوان طراح می توانید یک

 .صورت پالن باز نصب کنید، تا دید خوبی داشته باشد و دسترسی به آن نیز آسان باشد

 .امکان دسترسی به کتاب ها را تضمین می کند کتابخانه برای یک نردبان عالی
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 محیط باشگاهی را انتخاب کنید  •

های چرمی، کف چوبی و فرش  های کتابی که از چوب تیره، صندلیبا قفسه خانگی کتابخانه

 .دار خنثی تهیه شده اند یک ایده عالی می باشندطرح

وبی تیره و صندلی های راحت چرمی  با انتخاب دکورهای سبک باشگاهی با روکش های چ 

 می توانید به صورت متفاوت عمل نمایید 

کمک کنند که بخشی قدیمی از خانه محسوب   کتابخانه  توانند بههایی از این دست میانتخاب

 .شوند

های مختلف کاربردی به  ای جذاب ایجاد کنند که در زمانتوانند پتینهچوب و چرم هر دو می

 .تر اتاق را برای مطالعه راحت تر می نمایندهای تیرهنظر می رسند. سایه

 خانگی  راحتی در فضای کوچک کتابخانه •

خانگی یک اتاق بزرگ باشد. یک محیط کوچک حتی می تواند   کتابخانه الزم نیست یک

 .یک فضای بهتری فراهم آورده و احساس راحتی و صمیمیت را تقویت کند

ا رنگ آبی متوسط و نور طبیعی وارد شده از پنجره  های اتاق نشیمن ب در این اتاق، قفسه

 .عالی می باشند. البته بالش های نرم در کنار مبل و صندلی نیز گزینه ای عالی هستند

 ارزان  و  شیک  های مدل  معرفی با کتابخانه زیباترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 سازگاری ابعاد کتابخانه با محیط  •

یکی از موارد مهمی که باید در طراحی کتابخانه نظر داشته باشید، این مورد است  

شما باید با محیط و فضای شما سازگار باشد. به عبارت دیگر ابعاد آن  خانگی کتابخانه که

 .را متناسب با فضای خود در نظر بگیرید

اب ها و قفسه ها پر به هیچ وجه توصیه نمی شود که کل دیوار و محیط خود را با انواع کت

 .نمایید زیرا در این صورت فضای شما کامال پر و دلگیر به نظر خواهد رسید

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
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 خانگی در نظر بگیرید روشنایی موثر برای کتابخانه •

را طوری در نظر بگیرید که به راحتی کتاب ها را در قفسه ها   خانگی کتابخانه نورپردازی

 .پیدا کنید و همچنین از خستگی چشم هنگام مطالعه جلوگیری نمایید

های دیواری ممکن است در نازک کاری سفارشی گنجانده شوند تا نور کافی باعث  چراغ

 .خواندن بهتر کتاب ها شود

بندی  ها را دقیقا باالی هر بخش از قفسهچراغتوان همچنین یک ایده دیگر این است که می

 .نصب کرد

از سوی دیگر باید روشنایی مورد نیاز را به شکل چراغ های رومیزی کنار صندلی فراهم  

 .آورید تا مطالعه آسان شود

 تاثیر رنگ برای کدبندی کتاب ها  •

تابخانه  در حالی که دوستداران کتاب ممکن است در مورد نحوه سازماندهی کتاب ها در ک

ایده های متفاوتی داشته باشند، از نظر طراحی داخلی، در مورد تأثیر رنگ در طراحی  

 .قفسه کتاب ایده های متفاوتی وجود دارد

های  خود و جهت ارتقای ظاهری فضا، کتاب کتابخانه شما می توانید برای کاربردی نمودن

 .ها را کدگذاری کنیدروی قفسه

ها در  شود، در حالی که رنگتر استفاده میهای تیرهتر از رنگهای پایینعموما برای قفسه

 .شوند و رنگ سفید در بخش انتهایی غالب می گرددتر میبخش های باال روشن

 فضایی برای مطالعه فراهم کنید  •

ممکن است مکانی برای گذراندن وقت استراحت یا   خانگی کتابخانه در حالی که یک

وی دیگر می تواند فضایی جهت مطالعه برای بزرگساالن یا مطالعه یک رمان باشد، از س

 .نوجوانان یک خانواده باشد
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اگر اینطور است، از این اتاق با میزی که در مکانی مناسب تعبیه شده است، استفاده کنید تا 

 .امکان مطالعه راحت کتاب ها فراهم شود

 


