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Інформаційний листок № 16-01 

від 20 січня 2016 р.

З метою ширшого інформування книголюбів про вихід у світ 
нових книг та про наявність книг попередніх років видавництво 
започатковує випуск інформаційного листка, який поширювати-
меться як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Шах Т. Народжений для подвигу: Докум. розповідь про 
Миколу Лемика. – 2015. – 87 с.: іл. – 40 грн. (обкладинка), 
50 грн. (оправа)
У виданні, підготовленому відомим на Львівщині крає-
знавцем, багаторічним педагогом, що проживає в місті 
Бібрка Перемишлянського району, висвітлюється життєвий 
шлях Миколи Лемика, який в 1933 році на знак протесту 
проти хижацької політики комуністичної влади в Україні 
здійснив атентат на працівника радян ського консуляту у 
Львові.
Для масового читача.

ЩОЙНО ПОБАЧИЛИ СВІТ:

Сорока Лідія. Чи помирає невмируще...: Маленька 
повість про кохання...  – 2015. – 47 с. – Обкладинка. – 20 грн.
У новій повісті сучасної української письменниці із Луганщи-
ни, де нині палає полум’я братовбивчої війни, розкривається 
одвічна тема – боротьба добра зі злом. Її героїв об’єднувало 
велике і щире кохання, однак зрада – спершу в коханні, а 
відтак – Батьківщини – не тільки привнесла в їх душі глибокі 
страждання, а й розвела їх у різні боки.



Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта. – 2015. – 
291 с. : іл. – Укр., рос. – Оправа. – 150 грн.
У науковому дослідженні відомого музиканта, педагога (ви-
кладача скрипки), методиста, науковця висвітлюється пи-
тання художнього виконання музики, вдосконалення різних 
видів скрипкової техніки, роль явища фонізму у виконавстві 
та інші проблеми. Окремий розділ присвячено камерному 
оркестру «Perpetuum Mobile», яким упродовж усього часу 
існування колективу керував мистець. 

Журавка Ольга. Шлях до істини: Історія дитячої долі.  – 
2015. –  40 с. – Обкладинка. – 25 грн.
Глибоко психологічна розповідь про долю маленької 
дівчинки, закинутої в часи воєнного лихоліття у дитячий 
будинок. Її автор – відома в Україні журналістка – засобами 
художнього слова майстерно відтворює стан душі маленької 
людини в складних життєвих обставинах, висвітлює процес її 
мужніння, становлення її великої віри у Всевишню силу.

Пилип. Шруба: Галабурда. – 2015. – 203 с. – Обкладинка. – 
45 грн.
Ця книжка дуже авантюрна за своєю фабулою. Своєрідні 
сюжетні повороти, ексцентричність у поведінці майже всіх 
дійових осіб, лагідний гумор, поєднаний із гоструватим сар-
казмом, захоплюють читача вже з перших її сторінок. Автор 
роману досі «кохався» в драматургії, з-під його пера вийшли 
десятки драматичних творів (окремі з них мають свою те-
атральну історію), отож цей досвід позитивно вплинув і на 
пропонований читачеві твір.

Слав. КО. Душа моя зі шрамом на коліні. – 2015. – 
298 с. – Обкладинка. – 50 грн.
Новий роман сучасного українського письменника, відомого 
передусім своїми п’єсами, захоплює читача вже з перших 
сторінок. Несподівані сюжетні рішення у поєднанні з прита-
манною авторові іронією відтворюють своєрідну панораму 
нашого нинішнього життя.



Антонишин Світлана. Кому живеш? – 2015. – 46 с. : іл. – 
(25 улюб лених віршів). – Обкладинка. – 20 грн.
Пропонована читачеві збірка – своєрідне вибране із поетич-
ного доробку сучасної української поетеси із славного міста 
Броди на Львівщині. Написані в різні часи, з різних причин 
поезії збірки, пройшовши через прискіпливий авторський 
відбір, зачаровують глибиною змісту, вишуканістю рядка, 
вражають своєю актуальністю.

Горбунов Андрій. Сни. – 2015. – 394 с. – Обкладинка. – 
45 грн.
Автор книжки – молодий прозаїк зі Львова – прагне в своїх 
незвичних за сюжетами творах, що увійшли в його дебют-
ну книжку, по-своєму показати одвічну боротьбу за утвер-
дження Добра та Справедливості. Реалістичне і досить ча-
сто сюрреалістичне відображення людського життя веде 
прозаїка то в фантастичні виміри, то у звичайне земне мирсь-
ке життя. Однак завжди він, по-філософськи осмислюючи 
зміст відтворюваних подій, бачить у центрі їх людський розум.

Помірча Марія. Розгойдані дзвони: Двокнижжя. 
Набат. – 2015. – 78 с. : іл. – Обкладинка. – 28 грн.
Збірка «Набат» – із двокнижжя «Розгойдані дзвони» – цикл 
громадянської лірики, емоційної, хвилюючої. Це від голос на 
події в Україні, що сколихнули весь світ.

Помірча Марія. Розгойдані дзвони: Двокнижжя. 
Мелодія. – 2015. – 115 с. : іл. – Обкладинка. – 28 грн.
Філософські мініатюри, ліричні замальовки, етю ди на 
природі – це хвилюючі роздуми, погляд у минуле і завтра. Це 
виважене і осмислене розуміння суті життя зрілої людини, 
яка утримує тверду позицію на фундаменті любові.



ГОТУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ 
(ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗАМОВЛЕННЯ):

Тузяк В. Є. та ін. Королівські шлюби в історії України 
і світу. –  III кв. 2016 р. – Оправа. –250 грн.
Ця книжка – своєрідна подорож у королівські роди, які ут-
верджувались на вкраїнських землях. Скурпульозний відбір 
історичного матеріалу, накопиченого з плином часу, слово за 
словом, відтворює процес державотворення у нашому благо-
датному краї.

Ці та інші книги можна замовити 
(чи безпосередньо придбати) у видав ництві 

(Львів, вул. Підвальна, 3; вхід з вул Валової, 31, 4-й поверх).
Приймаються замовлення і за електронною адресою: 

vyd@kamenyar.com.ua. 
Працює служба «Книга – поштою»

Липа Ю. Твори: В 10 т. Том 6: Чорноморська докт-
рина. –  III кв. 2016 р. – Оправа. – 80 грн.
У виданні вміщено другу книгу знаменитої «Великої всеукра їн-
ської трилогії» видатного українського мисленика Юрія Липи.

Липа Ю. Твори: В 10 т. – Додатковий том. В 6 кн. 
Кн. 1: Біо біб ліограф. покажчик творів Ю. Липи. – II кв. 
2016 р. – Оправа 80 грн.
Подається повна бібліографія творів Юрія Липи і їх публікацій 
аж до 2015 р. (включно), а також вислід життя цього видатного 
українця. Публікується ряд малознаних творів автора.


