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Упродовж десяти років видавництво посіло чільне місце на українському книжковому
ринку, видало понад 500 найменувань книг різноманітного спрямування - довідкового,
художнього, наукового, науково-популярного, навчального і дитячого.
Започатковано такі серії видань: “ Класика ” - оригінальні переклади світової літератури
з англійської мови (“
Айвенго ”, “ Останній з
могікан
” та
ін.); “
Дволиций детектив
” - україномовні сучасні детективні романи молодої львівської авторки
Марії Ефф
(“Убивця з палаючими серцями, або Був вечір, не було ранку”, “
Мало місця правді
” тощо); “
Міський роман
” (книга в кишеню) - сучасні повісті і бувальщини з життя галицьких панів та панянок,
написані у витонченому львівському стилі (“Випадок у вендиспансері”, “Львівська
вендетта”); “Дієти при різних хворобах” - збірники рецептів народної медицини, помічних
при різних захворюваннях, і корисні поради до них (“Діабет без коми і крапки”,
“Перемогти рак”, випуски збірників “Будьте здорові!”).
Великим здобутком видавництва є серія “Бібліотека українця” - дослідницькі праці про
походження української мови “Сини Ра з берегів ДніпРа” (С.В.Коваля), “Пращури:
прадавня історія Русі” (авторства академіка Ю.О.Шилова) та інші. Особливою читацькою
популярністю користуються книги: “Українські свята” (навчально-методичний посібник),
“Країнознавчий словник-довідник”, репринтне видання “Галицькі приповідки та загадки”,
“Кептарі українських Карпат” (ілюстративна наукова праця про декорування
українського кептаря), “Августин Волошин: Закарпатська Україна” та багато інших.
У тематичному плані видавництва є праці науковців вищих навчальних закладів Львова Національного університету “Львівська Політехніка”, Українського державного
лісотехнічного університету, Львівського національного університету ім. І.Франка, а
також рукописи вчених західного реґіону України. Цьогоріч планується вихід у світ книг з
історії військового однострою воїнів УПА, з історії боїв військ УСС та УГА, енциклопедії
незвичайних фактів, з історії кулінарного мистецтва галицьких господинь та Ольги
Франко зокрема, переклади зі світової літератури. Приорітети видавництва
визначаються виданням україномовних книг, літературою високого ґатунку та змісту,
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високоякісним друком та художнім оформленням.
Видавничий дім “Панорама” є постійним учасником всеукраїнських книжкових виставок
та форумів книговидавців.

Наша адреса:
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032 2433282
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