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До уваги читачів пропонується ще одна книга з авторської серії “Львівські вулиці і
кам’яниці”. Після книги-прологу, що побачила світ у 2008 році під назвою “Львівські вулиці і
кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості Королівського столичного міста
Галичини”, яка не змогла вмістити усього розмаїття урбаністичної структури Львова та його
околиць, вийшли вже дослідження про міські дільниці – Жовківське передмістя та Новий
Світ.
Тож, окрім загальної картини Львова, читачі мають можливість ознайомитися з окремими
дільницями міста, які відображають більше вулиць, кам’яниць, закамарків, а також, людей,
які жили серед цих мурів.
Тепер дійшла черга до давнього Личаківського передмістя, що охоплювало колись східну
частину Королівського столичного міста Львова. У книзі вміщена також інформація про
містечка та громади, що перебували за межами передмістя: Винники, Миколаїв, Вижняни,
Глиняни, Кривчиці, Лисиничі, Підберізці, Чишки…
Деякі з них у різний час увійшли до меж міста, а багато ще перебувають поза Львовом, однак
пов’язані з ним масою давніх та сучасних стосунків, посідають старі пам’ятки та цікаві
об’єкти, з якими варто ознайомитися. Зокрема – з церквами і костелами, пов’язаними з
творчістю видатних митців: Бернарда Меретина, Романа Сельського, Модеста Сосенка…
Звичайно, не можна оминути знаменитий Личаківський цвинтар! Його оригінальний опис
підготувала викладач Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва
ім. І. Труша Роксоляна Загайська, яка вже віддавна досліджує це кладовище й оприлюднила
багато цікавих фактів, які не потрапили в поле зору інших дослідників.
Книга повинна допомогти усім, хто захоче більше дізнатися про давнє Личаківське
передмістя та східні околиці Львова. Як і в попередніх дослідженнях, тут уміщено
топографічний покажчик та бібліографію.
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нестач буднів. Великий вплив на розвиток творчих задатків мали художники Петро Головатий
та Марта Іваницька, майстри народної творчості Марія Калиняк, Зеновія Краковецька та
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