Dicas de como montar
biblioteca particular

uma

Praticamente todo amante de livros sonha em ter uma biblioteca
particular. A coleção pessoal sempre precisa de um cantinho
diferenciado e cuidados importantes. Manter os livros
amontoados em pilhas e sem uma organização que facilite o seu
uso não é nada bom.

Além de ajudar na decoração, a biblioteca particular nos traz
conhecimento. A leitura faz com que você seja educado com todo
mundo, adquira conhecimento sobre diversos assuntos etc. Ler é
um ótimo remédio para o humor, para a mente, para a sua
produtividade e um dos melhores passatempos.
Então, se você quer dar um upgrade no seu espaço, preparamos
um post com algumas dicas de como montar uma biblioteca

particular. Veja por onde começar esse novo projeto!

Pense em um espaço aconchegante

Quando falamos em ter uma biblioteca particular, o que vem em
sua mente provavelmente é aquela imagem de salas repletas de
livros, que geralmente são vistas em filmes e novelas.
Contudo, você não precisa disso para ter um cantinho
organizado, bonito e cheio de livros que gosta.
Dá para criar uma biblioteca na sala, no seu quarto, em uma
varanda coberta ou até mesmo no quarto da dependência, que
geralmente é aquele cantinho da bagunça, mas que pode ser
reformado.
A nossa dica é: observe e analise o seu espaço. Olhe cada
cômodo e pense se dá para instalar algumas prateleiras para
seus livros. Se conseguir uma sala ou um quarto só para a
biblioteca, observe fatores como ventilação, iluminação
natural e, principalmente, silêncio.

Crie um estilo
decoração

próprio

para

a

Independente do espaço que você tem, pensar na decoração da
biblioteca particular é fundamental. Como citamos
anteriormente, ela precisa ser confortável para que as suas
leituras sejam agradáveis e tragam mais conhecimento.
Pense primeiramente nas prateleiras e estantes. Elas podem ser
suspensas, criando um espaço maior para circulação. O estilo
precisa seguir o da sua casa, com alguns detalhes bem
pessoais. Dá para brincar bastante com tamanho, cores e design
da mobília. Não tenha medo de ousar.
Nesse momento, há apenas duas regras importantes. A primeira é
priorizar os seus livros. Não escolha uma mobília onde eles
ficarão apertados, abafados ou desorganizados apenas porque é
um móvel bonito. A segunda regra é não pensar em nada que
prejudique a sua circulação ou cause poluição visual. Isso
gera, automaticamente, desconforto.
Outra dica para decoração da biblioteca particular é pensar
nos detalhes. Miniaturas, quadros, pufes etc. fazem toda
diferença para deixar o espaço ainda mais bonito. Esses
detalhes podem ficar entre os livros, nas paredes ou em mesas.

Comece a coleção da sua biblioteca
particular

Uma coisa que impede muitas pessoas a ter a sua biblioteca
particular é se prender ao número de livros. Lembre-se que o
importante é começar. Mesmo que você tenha um único título, já
organize o seu espaço para receber novas obras no futuro.
Depois de organizar todos os seus livros, pense em formas de
como aumentar sua biblioteca particular. Fale para seus amigos
e parentes, peça livros de presente para eles. Pesquise também
em sebos ou crie uma meta de comprar pelo menos 1 livro por
mês.
Há ainda a opção dos clubes de assinatura, onde você paga um
valor mensal e recebe um livro novo e vários presentes de
editoras ou empresas associadas.

Saiba como organizar os títulos
A organização da sua biblioteca particular não precisa seguir
um critério único. Ela precisa ser prática para você. Lembrese em ordenar os livros de forma que você não fique horas
procurando, sem lembrar onde ele foi parar.

As duas maneiras mais comuns de organizar uma biblioteca
pessoal é por ordem alfabética ou por estilo. A segunda ainda
permite que um mesmo autor fique em sequência, criando uma
subcategoria para sua lista de livros.
Você pode ainda criar um organizador para sua biblioteca.
Nesse caso, é preciso categorizar as prateleiras. Elas podem
ser ordenadas por letras ou números. Depois é só manter um
caderno ou uma planilha no computador, com o nome do livro, o
autor e o local onde ele fica guardado. É uma forma muito
simples e prática.

Não esqueça a manutenção
Ter uma biblioteca particular também pede atenção para a
manutenção. Papéis são um imenso chamariz para mofo e poeira.
Se você não cuida da limpeza dos seus livros, além de
danificá-los, com o tempo o espaço ficará com um odor bastante
desagradável e ainda provocará alergias em todos da casa.
Crie uma rotina, que pode ser mensal por exemplo, para limpar
seus livros. Existem produtos contra o mofo que também podem
ser aplicados nesse momento. Além dessa faxina mensal, tire
pelo menos um dia na semana para varrer e passar um pano seco
para eliminar a poeira.
Além dos livros, veja também os cuidados necessários para os
objetos decorativos da sua biblioteca. Veja se as poltronas
estão limpas, se não há vidro quebrado, vasos rachados,
molduras descascando, parede com mancha etc. Pense em manter
uma estética sempre bonita, isso ajuda também no conforto da
sua biblioteca.

Biblioteca digital também vale?

Sempre vale. Nem todo mundo conseguirá manter um ambiente com
todos os livros que gosta, por exemplo. Chegará um dia que
será necessário doar algumas obras para abrir espaço para
novas.
Então a nossa dica é você selecionar aqueles livros que
gostou, mas que não são os mais importantes e convertê-los em
ebooks. Assim você mantém um acervo com todos os títulos que
leu e ainda tem lugar para novos livros sempre.
Outra vantagem em ter uma biblioteca particular digital é a
mobilidade. Você pode fazer viagens longas e ter acesso aos
seus livros sem precisar de volume extra na mala. Basta ter um
Kindle ou outro e-Reader para ter acesso a todos eles.
Dá também para encontrar alguns sites que servem como guias de
livros online, assinar plataformas de microbooks – como
o 12min – e muito mais.
O que achou das nossas dicas? Dá para montar a sua biblioteca
particular sem medo e dificuldades agora! Lembre-se que a
leitura é um grande benefício para a sua saúde mental e

física. Ela ajuda a controlar o estresse, melhora a atividade
cerebral e ainda ajuda a relaxar nas horas vagas.

