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Άνεμος ανανέωσης πνέει στο Λεξικοπωλείο

Άνεμος ανανέωσης πνέει στο Λεξικοπωλείο 

 

Εκτός από λεξικά που προέρχονται από όλο τον κόσμο και βρήκαν στο Λεξικοπωλείο το φυσικό τους περιβάλλον,

υπάρχουν νέες αφίξεις: κλασική και σύγχρονη λογοτεχνία στα γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά, παιδικά βιβλία ξένων

εκδοτικών οίκων και πάνω από 150 ξενόγλωσσα περιοδικά.

Θα βρείτε όλα τα φετινά βραβευμένα γαλλικά βιβλία, όπως τα βραβεία Goncourt, Fémina, Médicis, Interallié,

Renaudot, το Βραβείο της γαλλικής Ακαδημίας, το Βραβείο της γαλλικής γλώσσας (απονεμήθηκε φέτος στον Βασίλη

Αλεξάκη), ακόμα και το βραβείο Sade 2012 κ.ά....
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Πρόσφατα το Λεξικοπωλείο εγκαινίασε συνεργασίες με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, προσφέροντας

ειδικές εκπτώσεις στους κατόχους των καρτών της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (Φίλος της

Στέγης) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (Club IFG), ενώ από το Δεκέμβρη γίνεται σημείο διανομής του

ισπανόφωνου Sol Latino που εκδίδεται στην Ελλάδα.

Και φυσικά στο Λεξικοπωλείο θα βρείτε όλα τα αυτοκόλλητα και έντυπα των Streetpanthers.

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου ο ελληνιστής συγγραφέας Pedro Olalla

και η μεταφράστρια Αλίκη Βασώνη θα αφηγηθούν μέσα από ιστορικά πρόσωπα τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος

και τη διαμόρφωση και επιβίωση της ουμανιστικής στάσης από την Αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, διαβάζοντας

αποσπάσματα από την ελληνική έκδοση του βιβλίου του Historia menor de Grecia («Ελλάδος Ελάσσων Ιστορία»

εκδ. Παπαζήση). Στο τέλος της εκδήλωσης ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα της ελληνικής και της ισπανικής

έκδοσης.

Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου στις 18.00 το Λεξικοπωλείο και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν παιδική εκδήλωση με

την συγγραφέα Αλεξάνδρα Μπίζη που θα αφηγηθεί το παραμύθι «Ο πειρατής Περπερούα και τα κάλαντα». Τα

παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και να περιπλανηθούν στο μαγικό χώρο του βιβλίου και των λεξικών!

Παρακολουθήστε τη σελίδα του Λεξικοπωλείου στο Facebook για να ενημερώνεστε για εκδηλώσεις και νέα.
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