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 راهنمای خرید آنالین کتابخانه 

  برای کسانی که عاشق کتاب هستند، داشتن یک فضای اختصاصی برای خواندن، استراحت،

 .و افراط در یک داستان مهم است

با این حال، اگر در خانه ای با فضای محدود زندگی می کنید، ممکن است از خود بپرسید  

 .که چگونه هر فضایی را به یک کتابخانه خانگی عالی تبدیل کنید

های زیادی برای  گرچه ممکن است به نظر برسد که به یک اتاق رسمی نیاز دارید، اما راه 

 .ر فضایی به فضای مناسب برای مطالعه وجود داردتبدیل ه

برای برخی از افراد کتاب و کتابخوانی جایگاه ویژه ای در زندگی روزمره ی آن ها دارد 

ی جادار و در عین حال   کتابخانه به صورتی که برای نگهداری از آن ها نیاز به خرید یک

 .دارندشیک و متناسب با دیزاین و دکوراسیون محیط منزل آن ها 

در اصل می توان گفت که کتاب یکی از دارایی های با ارزش برای هر فرد محسوب می  

 .شود و به همین علت اکثر مردم به آن اهمیت خاصی قائل می شوند

از آسان ترین روش ها برای مرتب کردن آن ها اختصاص یک فضای معین برای قرار 

 .دادن کتاب ها می باشد

های زیاد و متنوعی در طرح ها و اندازه های  کتابخانه اضربا وجود این که در حال ح 

گوناگون در بازار فروش موجود می باشد ولی باید برخی نکات و موارد را به هنگام خرید  

 .آن در نظر بگیرید تا سعی در انتخاب بهترین مدل آن را داشته باشید

برخی آگاهی ها و موارد  نیز مستلزم داشتن  کتابخانه بله همانند سایر لوازم منزل خرید

 .ضروری در این زمینه می باشد
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شما با کسب و بررسی تمامی این اطالعات و موارد ضروری می توانید یک انتخاب آگاهانه  

و صحیح را متناسب با فضا و محیط خود داشته باشید. حتی می توانید با خیال آسوده اقدام 

 .به خرید اینترنتی این محصول نیز نمایید

 

 آشنایی با کتابخانه 

گفته می شود. این محصول   کتابخانه به محلی که در آن می توان کتاب ها را نگهداری نمود

موجب می شود تا شما به راحتی به آن ها دسترسی داشته باشید و عالوه بر این موضوع  

 .موجب حفظ و نگهداری اصولی آن می شود

ین محصول تنها در محیط کار و اداره ها استفاده نمی شود بلکه برخی افرادی امروزه از ا

که عالقه ای به خواندن کتاب دارند و از کتاب های زیادی برخوردار هستند اقدام به تهیه ی  

 .برای منزل خود می نمایند کتابخانه یک

 



  

    

 

3 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  شیک و کاربردی کتابخانه مدل 55

 

این محصول در اندازه و شکل ها و طرح های گوناگون و متنوعی در بازار فروش عرضه 

می شود. برخی از آن ها دارای کمد و سقف هستند برخی دیگر تنها در چند قفسه خالصه  

 :ها به شرح زیر است کتابخانه می شوند. انواع

طراحی   این مدل از محصول جهت قرارگیری آن در گوشه ی اتاق: ای زاویه مدل •

 .و تولید شده است

این مدل دارای طراحی خاصی است به این صورت که هر اندازه : پلکانی  مدل •

 .قفسه ها به سمت باال می رود اندازه ی آن ها کوچکتر می شود

ها به گونه ای طراحی شده است که به   کتابخانه این نوع از: استاندارد مدل •

د و دارای چهارچوب بسته به  صورت مساوی و قفسه های منطبق بر هم می باش

 .شکل کالسیک می باشد

طراحی این مدل به صورت نردبانی می باشد که به وسیله ی دو  : داربستی مدل •

 .اهرم به هم متصل شده اند

این نوع مدل ها به همان صورت که از نامش مشخص است قبال به  : توکار مدل •

 .دیوار وصل شده است
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 بررسی مزایای آن و تاثیری که در دیزاین خانه دارد 

 :خرید این محصول کاربردی دارای برخی مزیت هایی می باشد که به شرح زیر است

دهی در منزل موجب مرتب دیده شدن کتاب ها و نظم و سامان کتابخانه وجود یک •

 در آن می شود 

 ین محصول در دسترسی آسان کتاب ها می باشداز دیگر مزیت های ا •

در منزل می توان به نگهداری و تجمیع کتاب ها   کتابخانه از مزایای وجود یک •

 اشاره نمود 

انتخاب و خرید هوشمندانه و صحیح این محصول می تواند عالوه بر نگهداری از کتاب ها،  

نقش و تاثیر شایان به ذکری را در زیباتر جلوه دادن دیزاین خانه و دکوراسیون محیط  

 .اطراف ایفا نماید
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در دکوراسیون داخلی مهندسان سعی در این موضوع دارند که هیچ زاویه ای از خانه بال  

فاده نماند و با خالقیت هایی که در طراحی دارند سعی می کنند از آن به عنوان آینه و  است 

 .ای شیک و جذاب در کنج دیوار ایجاد نمایند کتابخانه با

 شیک  و  جذاب های مدل معرفی با  تحریر  میز  بهترین خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 

 

 نکات مهم هنگام خرید کتابخانه 

 اندازه ی آن  •

یکی از اصلی ترین فاکتورها در هنگام خرید این محصول اندازه ی آن می باشد که باید  

عالوه بر جنبه ی زیبایی, به کاربرد آن نیز توجه نمود و با توجه به نیاز خود اقدام به خرید  

 .آن کرد

 

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-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d8%b1/
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 ارتفاع •

ین موردی که باید به هنگام خرید به آن دقت کرد ارتفاع و بلندی آن است. این موضوع  دوم 

نیز کامال سلیقه ای است و هر فرد باید در ابتدا فضای خود را در نظر گرفته سپس اقدام به 

 .خرید آن نماید

 پهنا  •

 .از دیگر مواردی که بایستی قبل از خرید آن را در نظر داشت, پهنا و عرض آن است

ی شما داشته باشد به این صورت   کتابخانه عرض آن رابطه ی معکوسی می تواند با ارتفاع

که اگر شما یک قفسه ی کتابی با پهنای کم خریداری نموده اید باید ارتفاع آن به گونه ای 

 .باشد که کتاب های بزرگ شما نیز در آن قرار بگیرد

 عمق آن  •

سانتی متر می باشد ولی در مدل های تکیه   30استاندارد عمق تمامی قفسه ها به اندازه ی 

 .لکانی اندازه ی آن باریک تر می شودگاهی و پ 

شما با توجه به لوازم و کتاب هایی که می خواهید در داخل آن قرار دهید می توانید عمق آن  

 .را تعیین نمایید

 فضای قفسه ها  •

در صورتی که قصد طراحی و ساخت قفسه های ثابت برای فضای خود هستید می توانید  

 .خواهید در آن قرار دهید تعیین کنیدفضای آن را متناسب با لوازمی که می 
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 قیمت کتابخانه  •

مانند سایر لوازم, بودجه ای که برای خرید این محصول در نظر گرفته اید می تواند در  

 .کیفیت و اندازه و جنس آن تاثیر شایان به ذکری بگذارد

 با قفسه بندی خالق باشید •

رسد، دو نوع استاندارد برای  وقتی نوبت به انتخاب قفسه برای کتابخانه خانگی شما می 

 .انتخاب وجود دارد: توکار و مستقل

 .قفسه های توکار وسایل دائمی در خانه هستند که به خود دیوارها چسبانده می شوند

قفسه بندی مستقل در کنار دیوار قرار می گیرد و یک واحد قفسه بندی موقت و متحرک  

 .تاست که معموالً به صورت کتابخانه یا کابینت اس

در بین این دو گزینه، سبک های قفسه بندی متعددی برای انتخاب وجود دارد، از جمله قفسه  

 .بندی شناور، قفسه بندی گوشه، قفسه بندی آویزان و قفسه بندی قابل تنظیم

 رنگ را در آغوش بگیرید •

رنگ یک راه سرگرم کننده برای بیان خود و نشان دادن سبک خود در کتابخانه خانه شما  

 .است

می توانید رنگی مناسب برای کل قفسه ها یا اینکه برای هر یک از قفسه های آن رنگی  

مجزا انتخاب کنید. و با دکور اطراف ست کنید. همچنین اگر احساس خالقیت خاصی دارید،  

 .ه خود را با کاغذ دیواری رنگارنگ بپوشانیدمی توانید کتابخان 

حتی می توانید این کار را با تزئین دیوارهای اطراف آن یا اضافه کردن زیور آالت کوچک  

 .یا زیورآالت به قفسه های خود انجام دهید
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 با زیبایی شناسی خانه خود مطابقت دهید 

قرار است در آن قرار گیرد  هنگام خرید کتابخانه منزل، مهم است که با زیبایی اتاقی که 

 .مطابقت داشته باشد

می توانید این کار را با تطبیق کتابخانه خانه خود با طرح رنگی از پیش تعیین شده اتاق  

 .انجام دهید، زیرا هیچ چیز بیشتر از یک رنگ متضاد فضا را خراب نمی کند

اتاق است. برای همچنین باید مطمئن شوید که سبک سازمانی کتابخانه خانگی شما مکمل 

مثال، اگر زیبایی شناسی مینیمالیستی تری را ترجیح می دهید، فضای بیشتری را در قفسه 

 .ها بگذارید و فقط مهم ترین کتاب ها را برجسته کنید

 به فکر نشستن باشید  •

گنجاندن صندلی مناسب در کتابخانه خانه راه بسیار خوبی برای ایجاد یک محیط راحت و  

 .ف مطالعه استافزایش زمان صر

یک گوشه مطالعه داخلی کوچک یا محل نشستن روشی عالی برای گنجاندن صندلی در  

 .کتابخانه خانه شما است

اضافه کردن مبلمان به کتابخانه خانه شما یکی دیگر از گزینه های عالی است. حتی  

 .تفاده کنیدتان، مانند صندلی راحتی یا صندلی ویژه استوانید از مبلمان موجود در خانهمی
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 راهنمای نگهداری از آن

نیز همانند سایر لوازم منزل دارای راهنمای نگهداری مخصوص به خود می باشد  کتابخانه

 .که با تغییر جنس آن راهنمای نگهداری از آن نیز فرق می کند

نار نظم دهی به آن  ولی از آن جایی که از این محصول برای حفظ و نگهداری کتاب ها در ک

استفاده می شود توصیه می شود از نوع درب دار آن تهیه کرده تا به این صورت از نفوذ  

 .گرد و خاک به داخل آن جلوگیری به عمل بیاید

 سخن آخر

کتابخانه و مقایسه امروز در سایت گرین لیست در دسته   آنالین خرید  راهنمای امید است

 .برای خریدی مقرون به صرفه و رضایت بخش به شما کمک کرده باشد دکوراتیو  بندی

 

https://greenlist.ir/
https://greenlist.ir/%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%88/
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ی خود می  آنها را می شناسید و طبق سلیقه حاال احتماال انواع و اقسام کتابخانه و نکات مهم 

 .توانید بهترین مدل را انتخاب کنید

شما دوستان عزیز می توانید از طریق فرم ارسال دیدگاه هر نوع سوال و نظر خود را برای  

 .ما ارسال کنید

خوشحالیم که برای مطالعه این مقاله وقت گذاشتید، متشکریم. در ادامه مطلب برای کمک به  

چند مدل محبوب و پرفروش را گردآوری کرده ایم که بد نیست مقایسه آن ها را ببینید.  شما 

 .محصوالتی که توانسته اند رضایت کاربران را جلب کنند

 


