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Τα 8 σξαηόηεξα
βηβιηνπσιεία ηνπ θόζκνπ
Εάλ είζηε θαλαηηθνί βηβιηνθάγνη θαη ζαο αξέζνπλ ηα ηαμίδηα, ηόηε ζίγνπξα πξέπεη λα
ξίμεηε κηα καηηά ζηα βηβιηνπσιεία πνπ ζπγθεληξώζακε παξαθάησ. Πξόθεηηαη γηα
κεξηθέο από ηηο σξαηόηεξεο ηνπνζεζίεο ηνπ θόζκνπ, κε πινύζηα ηζηνξία θαη ππέξνρε
αξρηηεθηνληθή. Μπνξεί απηήλ ηελ πεξίνδν λα κελ είλαη ηόζν εύθνιν λα ηαμηδέςνπκε,
όκσο θνηηάδνληαο ηηο όκνξθεο εηθόλεο, θάλνπκε όλεηξα γηα ην κέιινλ.

Zhongshuge – Κίνα
Τν Zhongshuge εληνπίδεηαη κέζα ζε έλα
εκπνξηθό θέληξν. Απηό ην ζνπξεαιηζηηθό
θαηάζηεκα είλαη γεκάην θαζξέθηεο, δίλνληαο
ηελ εληύπσζε όηη ν ρώξνο ηνπ είλαη
κεγαιύηεξνο από όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα.

Livraria Lello – Πορτογαλία

Τν Livraria Lello απνηειεί έλα από ηα
παιαηόηεξα βηβιηνπσιεία ηεο Πνξηνγαιίαο.
Οη εληππσζηαθέο ζθάιεο ηνπ θαη ηα καγεπηηθά
βηηξό, ζα ζαο θάλνπλ λα αηζζαλζείηε ιεο θαη
βξίζθεζηε κέζα ζε έλα παξακύζη.
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Baldwin’s Book Barn – Ηνωμένες Πολιτείες

Τν Baldwin’s Book Barn είλαη έλαο
αρπξώλαο πέληε νξόθσλ πνπ
ρηίζηεθε ην 1822. Σηεγάδεη πάλσ από
300.000 ζπάληα βηβιία, ρεηξόγξαθα
θαη ράξηεο.

Atlantis Books – Ελλάδα

Έλα γξαθηθό βηβιηνπσιείν ζηελ θαξδηά
ηεο Σαληνξίλεο, ζην νπνίν ζα βξείηε
ςειέο βηβιηνζήθεο θαη κηα ηαξάηζα κε
ζέα ην πέιαγνο. Δηαζέηεη βηβιία κε
κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ, όπσο πνίεζε
θαη θηινζνθία.

Shakespeare and Company – Γαλλία

Πξόθεηηαη γηα έλα iconic αγγιόθσλν
βηβιηνπσιείν πνπ άλνημε ην 1951 ζηελ
αξηζηεξή όρζε ηνπ Παξηζηνύ. Πξνζθέξεη
ζηνπο επηζθέπηεο έλαλ ρώξν όπνπ
κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ κε εζπρία ηα
βηβιία ηνπο. Δηνξγαλώλεη επίζεο
εβδνκαδηαία tea parties ηηο Κπξηαθέο.
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El Ateneo Grand Splendid – Αργεντινή

Τν El Ateneo Grand Splendid ήηαλ
έλα κεγαινπξεπέο ζέαηξν, ην νπνίν
έρεη κεηαηξαπεί ζε βηβιηνπσιείν. Η
παιηά αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ έρεη
δηαηεξεζεί. Τν 2019 δηθαίσο νξίζηεθε
ην «πην όκνξθν βηβιηνπσιείν ζηνλ
θόζκν» από ην National Geographic.

Honesty Bookshop – Οσαλία

Τν Honesty Bookshop κνηάδεη πξαγκαηηθά ζαλ λα
είλαη βγαικέλν από άιιε επνρή. Απηό ζπκβαίλεη,
δηόηη είλαη ρηηζκέλν ζηελ απιή ελόο Μεζαησληθνύ
θάζηξνπ. Μηα βόιηα εθεί ζα ζαο θάλεη λα ηαμηδέςεηε
ζηνλ ρξόλν.

Polare – Ολλανδία

Τν Polare έρεη γνηζηθή αηζζεηηθή θαη
μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί σο βηβιηνπσιείν ην
2007 ζηελ πόιε Maastricht, ηεο
Οιιαλδίαο. Η πξσηόηππε ηνπνζεζία ηνπ
απνηεινύζε πξνεγνπκέλσο Δνκηληθαλή
εθθιεζία ηνπ 1294.
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