
Decoratiuni ca la carte
Nu sunt nici pe departe ieftine dar sunt de un real ajutor pentru oricine doreste sa se transpuna in mesterul
casei. Cine nu s-a nascut cu talent pentru decoratiuni interioare se poate inspira din cartile, manualele si
ghidurile de specialitate disponibile in librarii.
 Arta designului de interior a devenit in ultimii ani o preocupare de varf pentru cei mai multi dintre noi.
Partea proasta este ca nu toti suntem inzestrati cu darul de a vedea in perspectiva unghiurile de lumina,
petele de culoare si influentele cromatice la fel cum nu oricine reuseste sa faca din propriul camin un
spatiu amenajat in stil profesionist. Pentru aceasta apelam de cele mai multe ori la designeri acreditati sau
cerem sfatul celor cu pregatire in domeniu. Tocmai de aceea piata de carti abunda in lucrari de exceptie
sub forma de literatura usoara sau seturi complete de instructiuni de la A la Z. De la reviste si carti
cartonate pana la site-uri de profil si forumuri de consiliere on-line, oricine are variante in selectarea celor
mai de pret informatii pentru propria locuinta. Librariile Diverta de pe B-dul Mihai Viteazu si din Piata
Mare isi asteapta cumparatorii cu rafturile incarcate de carti. Unele vorbesc de decoratiuni interioare,
altele de gradinarit insa cele mai multe contin idei practice si solutii de moment pentru omul modern
care, se stie, nu are nici timp si nici foarte multe ustensile la indemana.
 DREPT ESTE ca nu se vand ca painea calda dar se gasesc, indeosebi in randul tinerilor casatoriti, si
oameni ceva mai entuziasmati si intentionati sa faca din propriul camin o provocare. „Nu prea cumpara
lumea lectura de acest gen. Primeam inainte cele mai multe exemplare de la Polirom, gen carti tehnice si
ghiduri practice cu idei pentru casa. Daca am vazut ca nu se vand am subtiat randurile. Probabil fiecare
isi face in casa dupa capul lui, cum crede ca e mai frumos " este parerea unui librar din Sibiu. Cel mai
complet ghid care poate fi achizitionat inclusiv din librariile virtuale se numeste «Ghidul Castor – Fa-ti
singur casa!». Editia actualizata din 2008 oferita de editura House of Guides a fost cotata la numai 35 de
lei per exemplar. Este singurul titlu existent pe piata, care ofera solutii punctuale la cele mai frecvente
intrebari ridicate de construirea unei locuinte: avize, autorizatii, legislatie, proiecte obligatorii, credite,
structura de rezistenta, necesarul de materiale, instalatii, finisaje precum si multe alte formalitati ca
asigurari de locuinta, obligatii fiscale si deduceri. Alte publicatii de acelasi interes sunt Habitat Design,
Camera Copilului, Solutii Feng-Shui, Prelucrarea lemnului – o pasiune pentru acasa, Sugestii pentru
estetizarea baii, Tapetare si yugravire – idei creative, Decoratiuni cu servetele, Designul de interior –
toate avand preturi cuprinse intre 20 si 60 lei.
 CEVA MAI scumpe sunt ghidurile de gradinarit si de intretinere a terenurilor. 150 de pagini din
„Calendarul practic pentru gradinarit – sfaturi pentru intregul an " ajung sa coste 70 de lei. Odata
aplicate, insa, ideile din carte vor readuce zambetul pe fetele celor care au achizitionat acest volum.
Pentru ca se stie, visul fiecarui gradinar este sa aiba parte de o gradina frumoasa, din ianuarie pana in
decembrie. Indiferent daca este vorba de o gradina ornamentala, de o livada sau de una cu legume si
zarzavaturi, gradinarul se confrunta lunar cu noi si noi probleme: cum se poate plivi eficient si cum se pot
distruge daunatorii? Cum se pregatesc plantele pentru hibernat? Structurata pe 12 capitole, acest calendar
raspunde la toate intrebarile legate de gradinarit si cuprinde explicatii clare si ilustratii referitoare la cele
mai importante activitati lunare care se executa in gradini. Alte publicatii axate pe arta gradinaritului pot
fi gasite cu titlurile ABC-ul gradinaritului, Plante decorative urcatoare, Expert in cultivarea florilor,
Amenajarea micilor gradini, toate la preturi cuprinse intre 15 si 20 de lei.
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