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Beszélgessünk könyvekről, könyvtárakról, fontosabb cikkekről, újságokról! Országról,világról!
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2018. március 25. - mbemba
Naponta suhanok a 4-essel, 6-ossal a körúton és mielőtt a Dunához érnék, mindig megkeresem a Szőnyi kirakatát. Ezután nem fogom megtenni, mert többé nem
tehetem meg. Bezárt a Szőnyi Antikvárium a körúton és az Ipoly utcába költöztek. És át is alakulnak.
,,Nehéz döntés volt, évekig tartó mérlegelés következménye. A hagyományos antikvár könyvkereskedelmet nem folytatjuk tovább és új helyszínen, kizárólag
aukciós és internetes értékesítésre szakosodunk. Sokaknak ezzel csalódást okozunk, de többen vannak, akik megértik: korunkban (időhiány miatt is)
visszaszorulóban a búvárkodó könyvgyűjtő,könyvolvasó… Igazodva a változó világhoz és olvasói szokásokhoz, az antikvár szakma kiemelt eseményét, a
könyvaukciót választottuk.”
Már csak emlék, Szent István körút, Szőnyi Antikváriuma (fotó: szeretembudapestet.hu)
Ezeket a sorokat olvastam a 40. Szőnyi-könyvárverés kiadványában Szőnyi Endre és Szőnyi Gergely által jegyezve.
Sokszor nemcsak a villamosról vizslattam a kirakatot, hanem be is mentem, matattam, kutattam, kerestem, kérdeztem, beszélgettem,érdeklődtem, tájékozódtam
és gyakran találtam régi-új könyvet, térképet, kedvességet. Úgy tűnik, sajnos, nem voltunk elegen, hogy a Szőnyi ott maradhasson.
De persze továbbra is, az Ipoly utcában is: Hajrá Szőnyi! Hajrá Szőnyiék!
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Tetszik

3 ember kedveli. Az ismerőseid közül te lehetsz az első.

Tetszik

0

Szólj hozzá!
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Ajánlott bejegyzések:

Az 56-os napló,
írta és rajzolta
egy Kovács János
nevű kisfiú!

50 éve halt meg
Tersánszky Józsi
Jenő, az írás
Chaplinje!

A bejegyzés trackback címe:
https://olvasunk.blog.hu/api/trackback/id/13778442

Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.

olvasunk.blog.hu
Olvasok könyveket, cikkeket, antikváriumokba járok. Szeretek az olvasottakról beszélni. Fordítottam, gondoztam, kiadtam könyveket, de a szakmáé nem
lettem. Jobb is így! :) Olvassunk,beszélgessünk tovább!
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Keresés
Keresés
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mbemba: @baraonda: Bárhová viszem, bárkinek olvasom, bármelyik generációnak 99 százalék, hogy siker! :)) (2020.01.10. 23:25) Látogatás a
temetőben
mbemba: misfit=sztaki: rosszul álló ruha, aszociális egyén! :)) (2018.10.17. 21:18) Olvasószék, pont! :)
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Címkék
400 (1) 56 (1) afrika (1) állatok (2) anekdota (2) antikvárium (2) aukció (1) bibliofil (1) bp (5) Camilleri (1) Chaplin (1) Churchill (1) cikk (1) cseh (1) cuki (1)
Eco (1) életrajz (4) Erdély (3) fakszimile (1) fényképünk (1) festész (1) fordítás (3) francia (2) gyermekek (5) Kanada (1) Kányádi (1) Kassa (1) kávé (1) kép (1)
képregény (1) kézjegy (1) Kína (1) könyvtár (1) Kós (1) leg (1) Márai (1) mese (1) Móricz (1) Nápoly (2) olasz (1) opera (1) skandináv (1) sport (1) Szabadsághíd (1) Szicília (1) temető (1) Tersánszky (1) töri (5) tudomány (1) új (1) újság (1) Vermeer (1) vicces (3) videó (1) világháború (5) zene (1) zöld (2) zsebkönyv
(1) Zusak (1) Címkefelhő

Blogajánló
Ünnepeld a költészet napját a Makámmal!

Április 11-én, a legendás zenekar online koncertjén a Párizs és Delhi, Krakkó és Split közti vidékeket járhatjuk be, vendégművészek közreműködésével.
kulturpart.blog.hu

Archívum
2020 november (1)
2020 október (1)
2020 június (1)
2020 április (2)
2020 március (1)
2020 január (1)
2019 november (1)
2019 október (1)
2019 szeptember (3)
2019 augusztus (1)
2019 július (4)
2019 június (2)
Tovább...
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Új Corolla Sedan Hybrid

MOST 6.990.000 Ft
NÉZD MEG

TOYOTA YARIS
MOST 4.790.000 Ft
NÉZD MEG

SÜTI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA
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