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Στο Βατραχονήσι όπως το αποκαλούν οι παλιοί, σε μια
ιστορική γειτονιά της Αθήνας που συνορεύει με το
Καλλιμάρμαρο, μια ομάδα ανθρώπων με πάθος για τις
γλώσσες δημιούργησε το πρώτο εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο
σε λεξικά και βιβλία γλώσσας στην Ελλάδα: το Λεξικοπωλείο.
Πέρα από τα γνωστά κλασικά λεξικά στα ράφια του
βιβλιοπωλείου μπορεί κανείς να βρει λεξικά πάσης φύσης απ’
όλο τον κόσμο με πλούσια θεματολογία να συνυπάρχουν με
βιβλία εκφράσεων, παροιμιολογίας, μεταφρασεολογίας,
γλωσσολογίας, γλωσσάρια...
Εκτός από τις κλασικές γλώσσες υπάρχουν λεξικά στα
κινεζικά, βιρμανικά, αραβικά, ταϊλανδικά, αρμένικα, χίντι,
ινδονησιακά, ιαπωνικά, βασκικά,...
...αλλά και στα γιορούμπα, τάγκαλογκ, ταμίλ, ουρντού,
εσκιμώ, θιβετιανά, σανσκρίτ κ.ά.
Εξειδικευμένα λεξικά αρχιτεκτονικής, πληροφορικής,
βιολογίας, ιστορίας, ηλεκτρονικής, χημείας, μαθηματικών,
ιατρικής, μηχανολογίας, φυσικής, ψυχολογίας, πολιτικής, ...
...αλλά και λεξικά που απευθύνονται στο ευρύ αναγνωστικό
κοινό με θέματα κινηματογράφου, μόδας, λογοτεχνίας,
μόδας, μουσικής, φιλοσοφίας, θεάτρου, σεξ, αργκό, τέχνης,
γεωγραφίας, οικολογίας, χιούμορ, μαγειρικής, φωτογραφίας
κ.λπ.
Ένας καλαίσθητος χώρος με τραπεζάκια και καρέκλες όπου
μπορεί κανείς να ξεφυλλίσει μικρούς γλωσσικούς θησαυρούς
και εάν κανείς επιθυμεί να στηρίξει τους Streetpanthers εδώ
θα βρει ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα σημεία πώλησης
στην Αθήνα.
Πληροφορίες θα βρείτε εδώ: http://www.lexikopoleio.com/
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