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Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради

«Різдво є кожного разу, коли ти посміхаєшся твоєму братові та простягаєш йому руку»
(Мати Тереза)

Актуально

Католицьке Різдво

Підприємства
Львова

ТОВ «Кальварія»

Анонси

Різдвяна виставка студентських творів у галереї «Пори року ЛНАМ»
Різдво у Львові – програма святкування

Католицьке Різдво

Актуально

Католицьке Різдво — це особливе релігійне свято, що
наповнює людські серця теплом і милосердям. Воно
відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу на честь
народження Божого Сина. Це найбільше свято в католицькому
світі, воно припадає на найдовшу в році ніч, коли, за
віруваннями християн західного обряду, і народився Ісус
Христос у Вифлиємі.

Вітаємо усіх, хто відзначає це світле свято!
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ТОВ «Кальварія»
Товариство

з

обмеженою

відповідальністю

«Кальварія»

засноване

27 листопада 1991 року. З 1993 року підприємство розпочало власну
видавничу програму, а від 1995 року видання книжок українською мовою
стало основним видом діяльності товариства. З того часу ТзОВ «Кальварія»
відоме широкому загалу під комерційною назвою «Видавництво “Кальварія”»
(видавництво «Кальварія») і сьогодні його заслужено відносять до знакових
гравців українського книжкового ринку.

Підприємства
Львова

Видавництво

Кальварія

реалізує власні

книжкові

проекти

за

такими

напрямками:
- сучасна українська проза та поезія
- сучасна та класична світова література
- якісна література для дітей та підлітків
- фахова та науково-популярна література
Основна спеціалізація — сучасна українська література та відкриття нових
імен. «Кальварія» — перший видавець прозових книжок багатьох видатних
українських письменників. Серед них – Лариса Денисенко, Любко Дереш,
Василь Кожелянко, Марія Матіос, Марина Меднікова, Світлана Поваляєва,
Олесь Ульяненко. Серед найцікавіших прозових відкриттів — Тетяна
Винокурова-Садиченко, Любомира Княжич, Сергій Лобода, Марія Ряполова,
Галина

Ткачук,

Ксеня

Харченко

та

ін.

Серед сучасних українських авторів «Кальварії» є також імена Василя

http://city-adm.lviv.ua/
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Герасим’юка, Марини та Сергія Дяченків, Юрка Іздрика, Олександра Ірванця,
Сергія Жадана, Богдана Жолдака, Євгенії Кононенко, Леоніда Кононовича,
Володимира Лиса, Юрка Покальчука, Тараса Прохаська, Ігоря Римарука,
Ірен Роздобудько, Алли Сєрової, Валерія Шевчука, Василя Шкляра та
багатьох інших.

Підприємства
Львова

«Кальварія» реалізувала низку проектів із серії «вперше в Україні». Серед
них — видання повного поетичного доробку Грицька Чубая (1999); збірки
драм Леся Подерв’янського «Герой нашого часу» (2000); повного перекладу
роману Франсуа Рабле «Ґарґатюа та Пантаґрюель» здійсненого зі старофранцузької Анатолем Перепадею (2005); перші легальні українські видання
Ентоні Берджеса (2004) та Антуана де Сент-Екзюпері (2005), книжкові
видання українських перекладів творів Моріса Бланшо, Жана Бодріяра,
Сьюзен
Окрім

Зонтаг,
суто

видавничої

Френсиса
діяльності,

Фукуями
«Кальварія»

та
постійно

ін.
виступає

ініціатором, організатором чи учасником культурних та інформаційних
проектів.
Знакові видання:


Борис Кухта, Анатолій Романюк, Микола Поліщук «Хто є хто в
європейській та американській політології. Малий політологічний
словник»

http://city-adm.lviv.ua/



Дмитро Донцов «Геополітичні та ідеологічні праці»



Жерар Мере «Принцип суверенітету»



Яцек Влодарчик «Маркетинг у видавничій справі»



Василь Кожелянко «Дефіляда в Москві»
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Вячеслав Медвідь «Кров по соломі»



Ентоні Берджес «Механічний апельсин»



Франсуа Рабле «Ґарґантюа та Пантаґрюель»



Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита» та інші

Підприємства
Львова

Відзнаки
Професійні відзнаки видавництва:


Кращий головний редактор книжкових видавництв України - двічі
(«Форум видавців у Львові»)



Краще видавництво України - двічі («Книжка року»)



Диплом Інтернет-книгарні Bambook «За внесок в розвиток сучасної
української літератури»



За результатами 2014 року видавництво «Кальварія» увійшло до
десятки видавничих брендів Forbes Україна.

Книжки видавництва увійшли:


до списку 90 найкращих українських книг, які варто прочитати кожному



до списку 80 найкращих українських книжок за останнє десятиліття

Адреса

(050) 3703875

м. Львів, 79008

petro@calvaria.org.ua,
zbut@calvaria.org.ua

вул. Галицька, 20

http://city-adm.lviv.ua/
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Різдвяна виставка студентських творів у галереї «Пори року ЛНАМ»

Експозицію формують твори різних жанрів, виконані студентами ЛНАМ в рамках
навчального процесу за останні роки. Проект представляє зріз широкого спектру
творчих практик, що присутні у ЛНАМ та підкреслює святкову атмосферу різдвяних
святкувань в місті.

Анонс

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) — це найбільший мистецький
ВНЗ Західної України, в якому акумулюються сотні або й тисячі високохудожніх
мистецьких творів найширшого жанрово-видового діапазону. Щороку в рамках
екзаменаційних сесій та захистів дипломних робіт наші студенти створюють якісні,
професійні творчі роботи, експериментуючи із найрізноманітнішими матеріалами,
формами, ідеями та техніками. Це живописні полотна, академічні рисунки та
графічні твори; ікони, фрагменти храмових розписів, станкова скульптура та
проекти монументальних пам’ятників, об’єкти виставкового характеру, дизайнерські
та ужиткові вироби із художнього скла, кераміки, металу, текстилю та дерева,
концептуальні інсталяції із використанням сучасних медіа та ін.
Навчально-творчі проекти студентів ЛНАМ вирізняються, перш за все, високим
рівнем фахової підготовки, що базується на глибинних традиціях львівської
мистецької школи, які поєднуються із сучасними новаціями та вимогами часу.
19 грудня 2017 - 20 січня 2018
Галерея «Пори року» (вул. Вірменська, 23)
Графік роботи на свята:
Робочі дні:
19-23, 27-30 грудня
3-5, 10-14, 17-18, 20-21, 24-28, 31 січня
Вихідні дні:
24-26 грудня, 31 грудня - 2 січня, 6-9, 15-16, 22-23, 29-30 січня
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Анонс
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