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in.gr Ψυχαγωγία Βιβλίο «Λεξικοπωλείο». Ένα βιβλιοπωλείο που εξειδικεύεται στα λεξικά!
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«Λεξικοπωλείο». Ένα βιβλιοπωλείο που εξειδικεύεται στα

λεξικά!
Δημοσίευση: 12 Δεκεμβρίου 2013
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Install EverydayLookup™

Find Out Who Is Calling You Easily With Reverse Phone Lookup Toolbar!

www.everydaylookup.com

Εδώ και κάποια χρόνια λειτουργεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Βατραχονήσι

στο Παγκράτι (μία ιστορική γειτονιά στην Αθήνα), το «Λεξικοπωλείο», το πρώτο

βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στα λεξικά!

Follow @ingrBook 

Στα ράφια του μπορεί να βρει κανείς, εκτός από τα κλασικά λεξικά που υπάρχουν σε όλα τα

βιβλιοπωλεία, πάρα πολλά λεξικά από όλο τον κόσμο με μεγάλη θεματολογία: 

Υπάρχουν λεξικά (εκτός από τις «κλασικές» γλώσσες) στα κινέζικα, θιβετιανά, αρμένικα,

αραβικά, ταϊλανδέζικα κ.α.

Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένα λεξικά αρχιτεκτονικής, ιστορίας, βιολογίας, μαθηματικών,

χημείας όπως και λεξικά με θέματα γενικού ενδιαφέροντος όπως κινηματογράφου, μόδας,

λογοτεχνίας, μαγειρικής, φωτογραφίας κ.α. 

Ακόμα μπορεί να βρει κανείς λεξικά παλιά, μεταχειρισμένα, λεξικά με CD-Rom, λογισμικά

βοηθητικά στη μετάφραση, ηλεκτρονικά λεξικά κ.α. 

Ο χώρος του βιβλιοπωλείου είναι πολύ φιλικός και ζεστός, με τραπεζάκια όπου μπορεί ο

καθένας να καθίσει και να ξεφυλλίσει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει. 

Διεύθυνση:

Στασίνου 13, Παγκράτι, 11635 Αθήνα
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Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα & Τετάρτη: 9 πμ έως 6 μμ

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 9 πμ έως 8 μμ

Σάββατο: 10 πμ έως 3 μμ 

Επιμέλεια: Πάνος Βασιλάκης FΒ / @Tw
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