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Навіть сьогодні, коли наша нація втрачає статус тієї, що найбільш читає у світі, книжкові
полиці залишаються актуальним і затребуваним елементом інтер'єру. Адже
використовувати їх можна не тільки по своєму прямому призначенню – для зберігання
книг, але і для зберігання сувенірів, фотографій та інших приємних дрібниць. Залежно
від дизайну книжкові полиці можуть або виконувати чисто практичне завдання, або бути
прикрасою інтер'єру. Крім того, книжкові полиці у вигляді стелажів можуть бути
використані і як роздільник кімнати на зони.      Найпоширенішими і найпопулярнішими
залишаються полиці класичної форми і дизайну. Такі полиці необтяжені зайвими
прикрасами, вони гранично прості і лаконічні, тому на них завжди чудово виглядають і
зібрання творів, і великі енциклопедії, і антикварні книги зі шкіряною палітуркою, і різні
альбоми. А якщо виникає бажання прикрасити такі полиці, то на них можна розставити
улюблені фотографії, сувеніри або будь-які інші красиві речі.

У наш час, коли виробник будь-якими способами намагається задовольнити потреби
покупця, придбати книжкові полиці не складе ніяких труднощів. Сучасні книжкові полиці
можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу і бути будь-якого кольору. Найчастіше і
по сьогоднішній день для виготовлення полиць використовують ДСП, МДФ або
натуральну деревину. Такі полиці чудово вписуються в будь-який інтер'єр – від класики
до мінімалізму – при цьому чудово поєднуючись з меблями будь-якого дизайну і кольору.
Особливо популярні надійні, місткі, непомітні полиці, які можуть витримати будь-яку вагу
книг, не відволікаючи при цьому читача своїм зовнішнім виглядом від пошуку потрібного
тому.

В тому випадку, якщо розміри вашої квартири або будинку дозволяють вам встановити
повноцінні книжкові стелажі, зробіть це. Але якщо у вас немає такої можливості,
книжкові полиці можна розмістити в будь-якому місці: вони можуть бути вбудованими,
навісними, кутовими, багаторівневими і т.п. Якщо ви хочете розмістити полиці якось
по-особливому, замовте їх в майстерні.

Якщо ж ви не хочете використовувати класичні книжкові полиці, а хочете абияк
різноманітити ваш інтер'єр, внести в нього якусь родзинку або просто підібрати полиці
саме під ваш інтер'єр, то запам'ятаєте декілька моментів. Якщо ви підбираєте полиці в
кімнату, оформлену в стилі хай-тек, то вибирайте полиці, які виготовлені зі скла і металу.
Для стилю кантрі підійдуть полиці тільки з натуральної деревини, причому добре буде,
якщо вона буде неотесаною. Для кімнати в стилі модерн або мінімалізм підійдуть полички
з різноколірного пластика. Якщо ви вирішите замовити полиці, а не придбати готові, то
пам'ятаєте – сучасні майстри здатні втілити в життя ваші найсміливіші і неординарні ідеї.

Якщо ж ви хочете стати володарем абсолютно унікальних і неповторних книжкових
полиць, то спробуйте виготовити їх самі чи ж замовте у майстра. Тоді ви зможете
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створити саме ті полички, які будуть необхідні вам, відповідатимуть саме тими вимогам,
які до них пред'являєте ви. Крім того, будь-яка ексклюзивна дрібниця в будинку завжди
створює атмосферу неповторності.
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