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Το Λεξικοπωλείο: η φωλιά του λεξικού

Αναρτήθηκε από Παραμυθητής

Όταν πέφτει στην αντίληψη μου κάτι αξιοσημείωτο

στο χώρο του βιβλίου, δεν μπορώ παρά να το διαδώσω. 

Πριν λίγες μέρες λοιπόν ''ανακάλυψα'' 

το Λεξικοπωλείο το πρώτο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα 

που εξειδικεύεται σε λεξικά!

 Σε ένα πολύ ζεστό και μοντέρνο χώρο,

θα βρείτε λεξικά σε πολλούς τομείς και σε πολλές γλώσσες.

 Λεξικά που αφορούν λίγο-πολύ τα πάντα: 

τη βροχή, το ποδόσφαιρο, μικρές πολιτικές φράσεις, 

το θέατρο, το ροκ, τα μάνγκας, μέχρι και λεξικά για τα…λεξικά!
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Συχνά οι πειρατές ταξίδευαν στα

πέρατα του κόσμου, για να βρουν

θαμμένους θησαυρούς άλλων

πειρατών. Έφτιαξα ένα δικό μου ''...
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Τα σκίτσα της Sarah Kay είναι συνυφασμένα με την
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 Ο χώρος είναι τόσο φιλόξενος που θέλεις να ξεφυλλίσεις

 όλα τα λεξικά, πίνοντας καφέ. 

Με απλότητα, σεβασμό στον αναγνώστη,

ήρεμο και καθαρό περιβάλλον, 

το Λεξικοπωλείο προσφέρει στον καθηγητή, 

μεταφραστή, μαθητή, σπουδαστή

και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο το λεξικό που του ταιριάζει!

Τι ωραία πρωτοβουλία! Εύχομαι το καλύτερο!

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Λεξικοπωλείο

μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του εδώ 

και τη facebook σελίδα του εδώ!

Αν σας άρε σε , μοιραστε ίτε  το, με  αυτούς π ου αγαπ άτε !
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