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Сьогодні традиція влаштування окремої кімнати під бібліотеку повертається. Цілком
природно, що інтер'єр сучасної бібліотеки в корені відрізняється від того, що був раніше.

Сучасна епоха техніки та інформаційного простору внесли свої корективи в оформлення
бібліотеки. Сьогодні книга вже не є єдиним джерелом інформації, у допомогу їй
створюються різного роду аудіовізуальні джерела інформації, багато друкарських
видань стають оцифрованими і доступними для читання з монітора комп'ютера. Сучасна
бібліотека перетворилася на справжній медіацентр.      Звідси і ті зміни, які спіткали
інтер'єри бібліотек. У наш час зонування простору домашньої бібліотеки стало звичайною
необхідністю: розділення простору на «книжкову» і «комп'ютерну» зону, виділення
частини простору під медіатеку.

Організація комп'ютерного простору в бібліотеці повинна бути ретельно продуманою і
правильною.

По-перше, цю зону оптимально відокремити від решти простору за допомогою стелажів
або перегородок. 

По-друге, необхідно продумати систему освітлення: читання завжди вимагає певної
напруги очей, тим більше, читання з екрану монітора, тому світло повинно бути
направленим на клавіатуру і монітор, не дуже яскравим, не створювати відблиски на
екрані монітора і найголовніше не стомлювати очі. Окрім направленого освітлення в
комп'ютерній зоні необхідно і загальне розсіяне освітлення, яке знижуватиме контраст.

Бібліотеки без зони для читання бути, природно, не може. Ця зона повинна бути зручною
в усіх відношеннях: і в естетичному, і в практичному. Тут можуть бути розташовані
дивани, крісла, столи для роботи з книгами, які можуть бути і маленькими, і великими
письмовими, це залежить тільки від смаку їх господаря.

Стиль і дизайн меблів для бібліотеки залежить цілком від переваг господаря і загального
стилю бібліотеки. Так, найпоширеніший стиль оформлення бібліотеки – класичний. Меблі,
які підбирають для такої бібліотеки, повинні бути виконані з натурального масиву дерев
благородних порід, оббивка м'яких меблів може бути як шкіряною, що чудово поєднується
з палітурками книг, так і тканинною, наприклад, гобеленовою, яка підкреслює
витонченість смаку господаря і привносить в інтер'єр нотки розкоші, вишуканості і
багатства. Для класичної бібліотеки підійде паркетна підлога, покрита килимами, і різні
декоративні елементи і витвори мистецтва: картини, барельєфи, скульптури, можливо
колекція зброї і т.п. класичний варіант шаф для книг – відкриті стелажі, які можуть
досягати стелі, але можна використовувати і засклені шафи, так книги менше
порошитимуться.
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Сучасні ж меблі для домашньої бібліотеки в корені відрізняються від своєї класичної
родички, перш за все, колірним рішенням. Якщо раніше допустимий був тільки колір
натурального дерева, то сьогодні стелажі для книг можуть бути будь-якого кольору, тим
самим виконуючи таку ж декоративну роль, як і решта меблів. Дуже стильно
виглядатиме інтер'єр, оформлений в чорно-білих тонах: чорні стелажі, білі стіни, білі
скульптури і точкове підсвічування. Для бібліотеки в стилі хай-тек буде характерне
використання скляних стелажів і світлих меблів. Дуже благородно виглядатиме
бібліотека з темно-зеленими стелажами і меблями з темного дерева.
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