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Лауреати державних, обласних та міських премій України в галузі культури та 
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підсумками Всеукраїнського конкурсу-огляду сільських клубних закладів) /НПБУ. – К., 
2003. – 7 с. 

№2546 
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 
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Бібліотеки України: тенденції розвитку: Доповідь /Т.Прокошена. – К., 2003. – 11 с. 
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/НПБУ. – К., 2002. – 27 с. 
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/Терноп. ОУНБ; Сектор інформації з питань культури та мистецтва. – Тернопіль, 2003. – 4 с. 
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П’ятий міжнародний театральний фестиваль міст-побратимів “Київ травневий”: (Огляд. 
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