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Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna – kolekcja
Vere Antichta’ firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte,
w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO

klasyczna
biblioteka
przygotowała Barbara Nahorny, zdjęcia serwisy prasowe firm

SKROJONA NA MIARĘ
ANNA OLGA CHMIELEWSKA,
PROJEKTANT WNĘTRZ, HOLART STUDIO

Zajmuje oddZielne pomiesZcZenie lub połącZona
jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit
są pokryte półkami i regałami Z litego drewna.
wyposażenie stanowić mogą także pojemne sZafy
bibliotecZne. marZą o niej wsZyscy, którZy
kochają cZytać i otacZać się książkami
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Biblioteka wkomponowana w ozdobną ramę z drewna
dębowego wykończonego złotem płatkowym – firma Ego
Zeroventiquattro. Model na zdjęciu o wym 203x203 cm
kosztuje 28 460 zł. ART DE VIVRE, MIRAMAR GALLERY

Książki to przyjemność, rozrywka, źródło wiedzy, pamiątki. Nic
dziwnego więc, że z roku na rok nasze domowe księgozbiory
rozrastają się, co nie idzie, niestety, w parze ze wzrostem metrażu mieszkań. Znalezienie odpowiedniego miejsca na książki
okazuje się z czasem koniecznością, a jednocześnie dużym wyzwaniem.
NAJPIERW INWENTARYZACJA
Moim zdaniem pierwszym krokiem, który należy przeprowadzić
urządzając domową bibliotekę, jest selekcja i segregacja zbiorów. Do podręcznego księgozbioru wybieramy egzemplarze, które najbardziej lubimy, które są nam często potrzebne oraz te najbardziej dekoracyjne. Pozostałe układamy według ulubionego
systemu – działami lub autorami. Są zwolennicy komponowania
książek formatami, ja jednak tego sposobu nie polecam, gdyż
potem trudno odnaleźć potrzebny w danej chwili egzemplarz.
Przy okazji porządków liczymy i mierzymy, ile książek powinna
pomieścić nasza biblioteka – w inwentaryzacji zbiorów pomóc
mogą internetowe serwisy, np. www.domowabiblioteczka.pl.
Dopiero taka inwentaryzacja umożliwi poprawne zaprojektowanie mebli, które tak jak szafa czy garderoba muszą być skrojone
na miarę.
W BIBLIOTECE LUB GABINECIE
Gdy zbiory są duże, powyżej 10 000 egzemplarzy, warto przeznaczyć na nie oddzielne pomieszczenie lub ulokować bibliotekę
w wydzielonym gabinecie. Wtedy książkom i regałom możemy
oddać całe ściany. Za szkłem eksponujemy najcenniejsze egzemplarze, inne możemy przechowywać w zamykanych regałach lub szafach. Pomieszczenie biblioteki z uwagi na zwiększone obciążenia powinno na etapie budowy domu mieć odpowiednio wzmocnioną konstrukcję stropu, właściwą wentylację, a także zapewnioną stałą, kontrolowaną wilgotność powietrza.

Modułowy zestaw biblioteczny z litego drewna czereśniowego
firmy Annibale Colombo. Wykonywany na zamówienie
w oparciu o różne moduły. Cena zabudowy na zdjęciu
ok. 150 000 zł. PATT MEBEL

Zabudowa La Fayette to połączenie klasyki z nowoczesnością.
Wykonana z litego drewna olchowego, malowana, a następnie
ręcznie patynowana i przecierana. Cena w zależności od
rozmiarów i wykończenia. FABRYKA WNĘTRZ
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System biblioteczny Wall System marki Poliform. Dostępny
w 8 wysokościach, 5 szerokościach i 2 głębokościach. Pozwala
zestawiać elementy w dowolny sposób łatwo dopasować go
do pomieszczenia lub wnęki. Występuje w dwóch kolorach
drewna (orzech i wenge) lub w 25 odcieniach lakieru (zarówno
w macie, jak i w połysku). Poza półkami w skład systemu
wchodzą również drzwi (uchylne lub przesuwne), biurko, szafki
i szuflady. Cena zależy od użytych modułów i wykończenia.
MOOD DESIGN, STUDIO FORMA 96

biała zabudowa biblioteczna osadzona w ciemnej
masywnej ramie – propozycja firmy novamobili.
Wymiary: szer. 270 cm, wys. 192 cm.
NOVAMOBILI

biblioteka rosa pełna asymetrycznych półek, wyposażona
w trzy szuflady i jedną zamykaną półkę. Projekt evgenij V.
Poliantsev dla firmy emmemobili. Wykończenie regału
– dąb lakierowany na różne kolory, wykończenie
frontów – stal polerowana lub lakierowana.
Wymiary 240x40x180 cm. Cena ok. 35 500 zł. STUDIO PIU

otWarte Czy zamknięte
Na mniejsze księgozbiory (poniżej 10 000 egzemplarzy) najlepiej jest wygospodarować miejsce w salonie lub w sypialni – radzi projektantka Anna
Olga Chmielewska. – Z umieszczenia książek w tym ostatnim pomieszczeniu powinni jednak zrezygnować alergicy, uczuleni na roztocza kurzu domowego – dodaje. Współczesne zabudowy biblioteczne bazują najczęściej na
systemach otwartych półek i regałów. Nie zawsze jednak widok różnokolorowych grzbietów i mnogości formatów jest korzystny we wnętrzu. Dlatego zamiast nich Anna Olga Chmielewska proponuje swoim klientom regały zamykane, ale nie przeszklone, lub z przesuwnymi frontami – dużo łatwiej
dopasować je wtedy do stylistyki reszty pomieszczenia. Projektując domowe biblioteki warto zawczasu przewidzieć w nich miejsce na nowe tomy. Jeżeli mimo tego za jakiś czas regały znowu pękać będą w szwach, nie pozostaje nic innego, jak wyekspediować nadwyżki księgozbioru do gabinetu
lub przedpokoju, a potem... przeprowadzić kolejną selekcję.

regał biblioteczny Wizard z kolekcji Wood – nowość w ofercie firmy
molteni. Projekt rodolfo Dordoni. konstrukcja drewniana, część półek
przesłaniają szklane panele z przydymionego szkła.
MOLTENI, CASANOVA COLLECTION, SPACE DESIGN
Ciekawa pod względem formy, modułowa zabudowa
biblioteczna Wavy – nowość w ofercie firmy alivar.
zestawy modułów z półkami w kształcie trapezów (na
zdjęciu) lub tradycyjnymi pozwalają na dowolnie
aranżowanie przestrzeni. ALIVAR, STUDIO ITALIA

WSPÓŁCZESNE
ZABUDOWY
przygotowała barbara nahorny, zdjęcia serwisy prasowe firm

W noWoCzeSnyCh mieSzkaniaCh, a naWet aPartamentaCh rzaDko urząDza Się biblioteki W oDDzielnyCh
PomieSzCzeniaCh – to rozWiązanie SPotyka Się obeCnie PraWie WyłąCznie W DomaCh. GDzie WięC PrzeChoWuje Się
i ekSPonuje kSiążki? W Pokoju Dziennym, SyPialni, GabineCie, a naWet W holu
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modułowy system biblioteczny maxim firmy
lema. można go dowolnie komponować z paneli,
półek i szuflad. kompozycja na zdjęciu
w zależności od wykończenia kosztuje
od 22 200 zł. 3F STUDIO
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podręczny
księgozbiór
NUMERU

przygotowała Barbara nahorny,
zdjęcia serwisy prasowe firm

Biblioteczka Sherwood firmy khaos z drewna dębowego
pokrytego płatkami złota. model na zdjęciu
o wym. 195x195 cm kosztuje ok. 27 600 zł, ale możliwe są
także inne wymiary i wykończenia. MIRAMAR GALLERY
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aluminowe stojaki fiesta – projekt
philipa Jacksona dla firmy cattelan
italia. na zdjęciu montowane do ściany,
ale dostępne także w wersji wolno
stojącej. półki proste lub w kształcie
litery V. Dostępne wykończenia
– czarny błyszczący lakier lub stal
nierdzewna. cena zależna od rodzaju
regału i wykończenia.
CATTELAN ITALIA, HEBAN
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w ZaSięgu ręki

BliSkie Sercu i cZęSto potrZeBne kSiążki powinny Być ZawSZe
poD ręką. tak, aBy nie tracąc cZaSu na poSZukiwania, można
Było łatwo Je Znaleźć i w każDeJ chwili Do nich Sięgnąć

Zgrabne, przenośne, różnej wysokości kubiki
na książki – system Stay firmy Jesse. Dostępne
w kolorze białym lub czarnym. JESSE

Do przechowywania podręcznego księgozbioru wykorzystać można niewielkie kubiki, szafki lub regały, które ustawiamy w bliskim sąsiedztwie kanapy lub fotela – tak
abyśmy mogli sięgnąć po potrzebny egzemplarz nawet nie wstając z miejsca.
Świetnie posłużą do tego celu także pionowe stojaki z odsłoniętymi półkami – nie
zajmują dużo miejsca, a dzięki łatwemu
dostępowi do odkrytych półek nie powinno
być problemu ze znalezieniem poszukiwanej pozycji. godnym polecenia rozwiązaniem, nie tylko ze względu na wygodę, ale
także na walory estetyczne są ażurowe regały, do których sięgnąć można z każdej
strony, oraz półki zamocowane wewnątrz
ozdobnej ramy na obraz.

niewidoczna półka
ze stali mocowana
do ściany. praktyczna
i wytrzymała – większa
o wym. 14x18x17 cm
wytrzymuje obciążenie
do 9 kg, mniejsza
o wym. 13x13x14 cm
do 6,8 kg. pierwsza
kosztuje 85 zł,
druga 70 zł.
GLAMSTORE

Dwa w jednym – półeczki na książki otoczone
stylową, rzeźbioną ramą. rama z lakierowanego
drewna, półki z mDf-u. wymiary: 7x54x1m.
cena 430 zł. GLAMSTORE

ażurowy regał meridian projektu studia
nencini & Brothers dla catellan italia. Dostępny
w chromie lub lakierowany na czarno lub biało.
cena od 12 000 zł. CATTELAN ITALIA, HEBAN
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CZYTAJ

przygotowała Barbara Nahorny,
zdjęcia serwisy prasowe firm

stylowy szezlong firmy selva
z regulowanym zagłówkiem.
Dostępny w wielu tkaninach oraz
skórach, stelaż może być pokryty
płatkami srebra lub złota. Cena
ok. 15 200 zł. PATT MEBEL

wygodnie

puf leon na stylowych nóżkach
zakończonych kółkami może także
służyć za podnóżek. Cena ok. 2 000 zł
w zależności od wykończenia.
ALMI DÉCOR

pODNÓżkI I zagłÓWkI

klasyczny fotel Imperial
z wysokim oparciem.
Wymiary 115x100x108 cm.
W obiciu z tkaniny Caledio
kosztuje 3 890 zł.
ALMI DÉCOR

Jeślilubimyspędzaćna lekturzedługiegodzinynajlepszymrozwiązaniemjestzaopatrzeniesięw fotelergonomiczny,wyposażonyw funkcjęregulacjikątanachyleniaoparciai wysokościsiedziska,a nawetmasażu.Zwolennicytradycyjnychrozwiązańpowinniwybraćfotele
z wysokimizagłówkami,stanowiącymistabilnepodparciedlagłowy,podłokietnikamii podnóżkami.Pomogą
namwygodniesięusadowić,a w raziepotrzebyzmienić
pozycję. Jeśli podczas lektury zdarza nam się zasnąć
– warto rozważyć zakup szezlonga lub niewielkiej, ale
wygodnejleżanki,na którejmożna sięzdrzemnąć

rozłożysty fotel Como
z podnóżkiem. Można się
na nim nie tylko wygodnie
usadowić, ale nawet
zdrzemnąć. Do wyboru
różne kolory i rodzaje tkanin
obiciowych i skór. Cena
fotela od 3 036 zł, podnóżka
od 2 428 zł. BO CONCEPT

Oparty na jednej nodze fotel
o rozłożystym siedzisku
i zwężającym się ku górze oparciu
– seria Isola firmy Doimo. Możliwe
wykończenie w tkaninie, microfibrze,
skórze ekologicznej lub skórze
naturalnej. Wymiary 95x93x105 cm.
Cena od 5 200 zł do 7 100 zł.
BARTICO, STUDIO ITALIA

ODpOCzyWać z ksIążką MOżNa WszęDzIe. JeDNI luBIą Czytać Na DyWaNIe,
INNI Na parapeCIe OkIeNNyM, a JeszCze INNI W… WaNNIe pełNeJ CIepłeJ WODy.
NIC JeDNak NIe zastąpI WygODNegO, rOzłOżystegO fOtela. OtO Nasze prOpOzyCJe.

pikowana w kwadraty
leżanka z kolekcji Cloud 7,
w skład której wchodzą
także fotele, kanapy
i narożniki. firma Bretz.
Do wyboru różne
obicia z tkanin i skór.
Cena ok. 13 600 zł. BRETZ

fotel Imola oparty
na metalowym stelażu.
Dostępny także w wersji
z zagłówkiem, do wyboru
wiele tkanin obiciowych
i skór. Cena od 4 163 zł.
BO CONCEPT
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Lampa Helix na metalowej
wygiętej nóżce. Dostępna
w wersji stołowej (na zdjęciu) lub
podłogowej, w kolorze czarnym
lub białym. Mniejsza (54,5 cm)
kosztuje 522 zł, większa (150 cm)
– 1 169 zł. BO CONCEPT

NUMERU

stojąca lampa sextans marki calligaris.
klosz w kształcie walca może być
wykonany z metalu lub pokryty tkaniną
– do wyboru trzy kolory: biały, czerwony lub
czarny. Metalowy stelaż (180 cm)
dostępny jest w tych samych wersjach
kolorystycznych co klosz. cena ok. 2 350 zł.
KLER, STUDIO ITALIA

stolik pomocniczy na kółkach z okrągłym,
szklanym batem. jest poręczny i łatwo go
przesunąć z miejsca na miejsce.
cena 789 zł. BO CONCEPT

biblioteczny

NIEZBĘDNIK

przygotowała barbara nahorny,
zdjęcia serwisy prasowe firm

Lampa stołowa work
z regulowanym kątem
nachylenia ramienia.
Dostępna w dwóch
kolorach – ochry
i czarnym. cena 689 zł.
BO CONCEPT
w bibliotecznym kąciku
przyda się też metalowy
gazetownik news. wymiary:
39x10x20 cm. cena 100 zł.
GLAMSTORE
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Dobre oświetLenie
Miejsce, w któryM zazwyczaj czytaMy, powinno być przytuLne i wyposażone
w akcesoria, które uMiLą czas spęDzony na Lekturze. niezbęDna jest LaMpa
z reguLowanyM kąteM nacHyLenia raMienia, przyDa się także przenośny stoLik
Do postawienia fiLiżanki z kawą, oDłożenia książki Lub okuLarów. jeśLi czytając
102 villa

LubiMy słucHać Muzyki, warto w pobLiżu ustawić sprzęt grający i stojak na płyty

W małych i dużych bibliotekach ważne jest odpowiednie oświetlenie – zarówno to skierowane na półki, jak
i bezpośrednio na książkę. – W pierwszym przypadku
dobrze sprawdzą się oprawy wewnętrzne, zapalające
się po otwarciu drzwi lub zewnętrzne kierunkowe,
oświetlające półki. W drugim – lampy punktowe, zarówno podłogowe, jak i biurkowe – radzi projektantka
Anna Olga Chmielewska.

book end to biały ogranicznik
do podtrzymywania
książek – pomaga utrzymać
porządek na półce i jest
oryginalną ozdobą.
cena 110 zł. GLAMSTORE
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