5 Passos para Montar
Biblioteca em Casa

uma

Seja onde for, ler é sempre uma maravilha, não é mesmo? Ler
expande nossos horizontes, estimula a imaginação, melhora o
vocabulário e, de quebra, nos tira da rotina louca por um
tempo. Nada como preencher o tempo ocioso com uma boa leitura
ou um novo aprendizado ou passar um tempo em uma biblioteca.
Se você dispõe de pouco tempo livre, pode usar o aplicativo do
12min nos intervalos entre os afazeres, nos momentos para
relaxar, na hora do almoço ou voltando para casa, no ônibus ou
metrô, conhecer grandes obras e garantir um aprendizado por
dia.
Porém, se você gostar muito de uma das obras oferecidas e
quiser aproveitar todas as ideias do livro, pode comprá-lo na
versão física, porque paixão por livros a gente entende
completamente e não julga. E é exatamente por isso que
preparamos 5 passos para você montar uma biblioteca em casa.

1. Encontre o espaço ideal

ODVO Arquitetura e Urbanismo
Não precisa ser um lugar gigantesco como as bibliotecas de
filmes (mas tudo bem também, se for). Um espaço na sala de
estar ou no home office com uma prateleira espaçosa e uma
poltrona confortável para aproveitar a leitura completamente
já transformam um pequeno cantinho em uma biblioteca
particular.

2. Providencie uma poltrona de qualidade

RBP Arquitetura e Interiores
Provavelmente, você vai passar um bom tempo espalhado na
poltrona, lendo por quanto tempo tiver disponível. Então, é
importante que ela seja de qualidade e muito confortável!

3. Aproveite a luminosidade das janelas

Duda Senna
A luminosidade do dia é muito importante para sua biblioteca
em casa, pois é mais gostoso ler aproveitando a luz natural.
Além disso, você pode também economizar energia.

4. Invista em uma luminária

Bruno Gap
Se a leitura se estender por horas a fio e a noite chegar, é
bom ter por perto uma luminária bonita e funcional, para
iluminar e deixar a área de leitura e a biblioteca mais
aconchegantes.

5. Organize e use a criatividade!

A sua biblioteca em casa tem que ter a sua cara e ser uma
extensão de você. Por isso, encontre inspirações de
organização dos livros, busque a prateleira que atenda ao
número de volumes que você tem (e os que você quer) e decore
de forma criativa e charmosa. Você com certeza vai se sentir
muito melhor em um ambiente assim.
Aprendeu os passos para montar uma biblioteca em casa? Agora
só falta organizar um clube do livro, como fez o próprio Mark
Zuckerberg – veja as dicas de leitura que ele deu!
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