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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

1. 2017: Культурні перемоги та поразки незалежних 

експертів [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 

преси, Інтернету та неопублікованими документами 

за 2017—2018 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 

підгот.  Т. Л. Шлепакова, М. Б. Лелик. — Київ, 

2018. — 38 с. — (ДЗК ; вип. 2/4). — Бібліогр.: с. 33—

37. — Інв. № 4229. 

У виданні проведено експертний аналіз значимих вітчизняних 

культурних подій 2017 року. 

2. Діячі культури й мистецтва Тернопільщини, 

удостоєні державних нагород, почесних звань. 

Лауреати премій [Текст] : інформ. бюлетень за 2017 

рік / Тернопільська ОУНБ, відділ інформ., С. 

І. Воробель ; кер. проекту В. І. Вітенко. — Тернопіль, 

2018. — 23 с. — Режим доступу: http://library.te.ua/wp-

content/uploads/2018/04/honors2017.pdf, вільний. — 

Інв. № 4221.   

Інформаційний бюлетень «Діячі культури й мистецтва 

Тернопільщини, удостоєні державних нагород, почесних звань. 

Лауреати премій» включає перелік імен діячів культури та 

мистецтва Тернопільської області, які у 2017 році були удостоєні 

державних нагород України, отримали відзнаки зарубіжних країн, 

стали лауреатами премій, конкурсів і фестивалів.  

3. До питання публічної політики підтримки 

культурних і креативних індустрій в контексті 
співробітництва України з програмами 

Європейського Союзу [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 

документами) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 
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підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2018. — 15, [1] с. — 

(ДЗК ; вип. 3/5). — Бібліогр.: с. 15—[16]. — Інв. 

№ 4228. 

Про підсумки успішно зреалізованих україно-європейських 

мистецьких проектів, як от: арт-резиденція «Територія натхнення» 

(ГО «Тустань»), фестиваль Вrave Kids, культурна лабораторія 

«Colab quarter», проект Polyphony (Музей Івана Гончара).  

4. Знаменні дати і події 2019 року: Культура і 
мистецтво [Текст] / матеріал підгот. О. М. Ісаченко ; 

відп. за вип. В. М. Іващенко ; М-во культури 

України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва. — 

Київ, 2018. — 120 с. — Інв. № 4231. 

Черговий випуск календаря «Знаменні дати і події. Культура і 

мистецтво», підготовлений працівниками інформаційного центру з 

питань культури та мистецтва, містить біографічні та історичні 

довідки про діячів культури, мистецтва та культурно-мистецькі 

установи на 2019 рік. 

5. Інклюзивні культурні ініціативи та мистецькі заходи 

як один зі шляхів становлення соціальної моделі 
інвалідності в Україні [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 

матеріалами за 2016–2017 рр.)/ Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; підгот. М. Б. Лелик. — Київ, 2017. — 18, 

[1] с. — (ДЗК ; вип. 12/4). — Бібліогр.: с. 16—[19]. — 

Інв. № 4234. 

Проведено аналіз успішних соціально-культурних проектів, 

спрямованих на забезпечення культурних потреб людей з 

інвалідністю. 

6. Культурна промоція України через застосування 

європейської практики літературних резиденцій 

[Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, 

Інтернету та неопублікованими документами) / Нац. 
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б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; підгот.  М. Б. Лелик. — 

Київ, 2018. — 12 с. — (ДЗК ; вип. 12/6). — Бібліогр.: с. 
10—11. — Інв. № 4235. 

Про мистецькі арт-резиденції, як нову практику організації життя 

творчої спільноти. Сьогодні культурні резиденції, по суті, є одним із 

способів глобальної крос-культурної комунікації. Бо саме відкритий 

продуктивний діалог з «іншим» – одна з найважливіших функцій 

мистецьких резиденцій у сучасному світі. 

7. Культура Тернопільщини: 2017 рік: (сторінками 

періодичних видань) [Текст] : анот. бібліогр. покажч. 

/ Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. 

універс. наук. б-ка, відділ інформації уклад. :  

С. І. Воробель, О. В. Денчик ; комп. верстка 

В. Раківський ; кер. проекту В. І. Вітенко. — 

Тернопіль, 2018. — 160 с. — Режим доступу: 

http://library.te.ua/wp-

content/uploads/2009/03/culture2017.pdf,  вільний. — 

Інв. № 4136. 

Даний бібліографічний покажчик містить інформацію з 

періодичних видань із загальних питань культури, регіональної 

культурної політики, правових та економічних аспектів, 

впровадження нових форм і методів роботи у закладах культури 

області. 

8. Культура як інструмент втілення суспільних змін і 
важлива основа для реалізації спільних міжнародних 

проектів [Текст] : (оглядова довідка за матеріалами 

преси, Інтернету та неопублікованими документами 

за 2016–2017 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 

підгот.  Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2018. — 15, [1] с. — 

(ДЗК ; вип. 12/5). — Бібліогр.: с. 14—[16]. — Інв. 

№ 4230. 
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Аналіз сучасних тенденцій формування нової вітчизняної 

культурної парадигми, спрямованої на переведення України на 

траєкторію сталого розвитку. 

9. Працівники культури і мистецтва України, іноземні 
громадяни, удостоєні державних нагород, почесних 

звань України та зарубіжних країн  [Текст]: у ІI 
півріччі 2018 року / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; уклад. О. М. Ісаченко, відповід. за вип. В. 

М. Іващенко.  — Київ, 2018. — 35 с. — Інв. № 4232. 

Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів 

культури та мистецтва України, іноземних громадян, які у І півріччі 

2018 року були удостоєні державних нагород України, а також 

отримали відзнаки зарубіжних країн. 

10. Працівники культури і мистецтва України, іноземні 
громадяни, удостоєні державних нагород, почесних 

звань України та зарубіжних країн  [Текст]: у ІI 
півріччі 2018 року / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; уклад. І. Г. Захарук, відповід. за вип. В. 

М. Іващенко.  — Київ, 2019. — 50 с. — Інв. № 4233. 

Пропоноване довідкове видання включає перелік імен діячів 

культури та мистецтва України, іноземних громадян, які у ІІ півріччі 

2018 року були удостоєні державних нагород України, а також 

отримали відзнаки зарубіжних країн. 

БІБЛІОТЕЧНА ТА КНИЖКОВА СПРАВА 

11. Крізь призму соціології [Текст] : інформ.-аналіт. 

бюл. Вип. 1 (27) / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 

наук.-метод. від. ; підгот. Л. М. Козачок ; ред. 

Г. Й. Жовтко. — Тернопіль : [б. в.], 2018. — 13 с. : 
іл. — Режим доступу: http://library.te.ua/wp-
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content/uploads/2010/01/kps-27.pdf, вільний. — Інв. 

№ 4222.   

Черговий випуск інформаційно-аналітичного бюлетеня «Крізь 

призму соціології» містить результати локального соціологічного 

дослідження «Краща книга року», проведеного працівниками 

відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної 

наукової бібліотеки. Сподіваємося, що дані матеріали будуть 

корисними для бібліотекарів та цікавими для користувачів. 

12. Нові надходження неопублікованих документів до 

Тернопільської ОУНБ [Текст] : 2017 рік: 

інформаційний бюлетень / Терноп. обл. універс. наук. 

б-ка; відділ інформації ; уклад. С. Воробель. — 

Тернопіль, 2018. — 8 с. — Режим доступу: 

http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/ 

nnnd_2017.pdf, вільний. — Інв. №  4223. 

Дане видання містить інформацію про нові надходження 

неопублікованих документів у фонд Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки в 2017 році. 

13. «Праця в ім’я України» : (до 150-річчя від часу 

заснування товариства «Просвіта») : метод. поради / 

Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-метод. від. ; 

підгот. І. М. Врублевська ; ред. Г. Й. Жовтко. — 

Тернопіль : [б. в.], 2018. — 10 с. — Режим доступу: 

http://library.te.ua/wp-content/uploads/2016/02/2018-10-

prosvita.pdf, вільний. — Інв. №  4224. 

Пропонуємо тематику бібліотечних заходів, яка допоможе 

популяризувати діяльність культурно-освітньої громадської 

організації «Просвіта». Методичні рекомендації адресовано 

бібліотечним працівникам, викладачам та вчителям, які проводять 

роботу з національно-патріотичного виховання серед молоді. 

14. Просвітницька функція сучасних бібліотек як 

відповідь на нові запити суспільства: зарубіжний та 

вітчизняний досвід [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 
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документами) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва ; 

підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2017 — 18, [1].  с. — 

(ДЗК ; вип. 11 / 5). — Бібліогр.: с. 12—14. — Інв. № 

4236. 

Про сучасні бібліотеки, інструменти їх ефективності та їх місце в 

житті всіх соціальних прошарків і всіх поколінь. 

15. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-

метод. бюл. № 1—2 (64—65) / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 

С. Т. Єрошенкова ; ред. Г. Й. Жовтко. — Тернопіль : 

[б. в.], 2018. — 18 с. — Режим доступу: 

http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/pdb-64-

65.pdf, вільний. — Інв. № 4225. 

Пропонуємо вашій увазі черговий номер бюлетеня «Професійне 

досьє бібліотекаря». Маємо надію, що його матеріали допоможуть в 

організації діяльності та управління ЦБС. 

16. Професійне досьє бібліотекаря [Текст] : інформ.-

метод. бюл. № 3—4 (66—67) / Терноп. обл. універс. 
наук. б-ка, наук.-метод. від. ; підгот. 

С. Т. Єрошенкова ; ред. Г. Й. Жовтко. — Тернопіль : 

[б. в.], 2018. — 23 с. — Режим доступу: 

http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/pdb-66-

67.pdfhttp://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/pdb-

64-65.pdf, вільний. Інв. № 4226. 

Пропонуємо вашій увазі черговий номер бюлетеня «Професійне 

досьє бібліотекаря». Маємо надію, що його матеріали допоможуть в 

організації діяльності та управління ЦБС. 

17. Публічні бібліотеки: інновації, досвід, послуги : 

дайджест / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, наук.-

метод. від. ; підгот. І. Врублевська ; ред. Г. 

Жовтко. — Тернопіль : [б. в.], 2018. — 22 с. — Режим 

доступу: http://library.te.ua/wp-
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content/uploads/2016/02/digest-2018.pdf, вільний. — 

№ 4227.  

Методичні рекомендації містять дайджест публікацій, що висвітлює 

досвід роботи бібліотек України та цікаві новини з життя бібліотек, 

які розміщені на веб-сайтах, у блогах, соціальних мережах.  

18. Публічні бібліотеки Тернопільщини: рік 2017 [Текст] 

: аналіт.-стат. огляд / Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 

наук.-метод. від. ; підгот. С. Єрошенкова ; ред. 

О. Раскіна, — Тернопіль : [б. в.], 2018. — 48 с. — 

Режим доступу: http://library.te.ua/wp-

content/uploads/2015/09/pbt-2017c.pdf, вільний. — Інв. 

№ 4135.  

Щорічний аналітично-статистичний огляд «Публічні 

бібліотеки Тернопільщини: рік 2017» підготовлено на основі 

статистичних та інформаційних звітів централізованих бібліотечних 

систем, що дає можливість отримати відомості про стан, проблеми 

та перспективи розвитку книгозбірень області. 

19. Сучасний літературний ринок: український ракурс 
[Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, 

Інтернету та  неопублікованими документами 2016 –

2018 рр.) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. 

центр з питань культури та мистецтва ; підгот. 

І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2018. — 19, [1] с. — (ДЗК ; 

вип. 12/4). — Бібліогр.: с. 18—[20]. — Інв. № 4237. 

Огляд публікацій преси, Інтернету та неопублікованих документів 

щодо особливостей розвитку української книжкової індустрії, яка 

проходить через складний етап трансформації, пов’язаний з 

цифровою революцією, зі зміною культурного статусу і функцій 

книги та читання.  

ПЛАСТИЧНІ МИСТЕЦТВА 

20. Арт-ринок та світові горизонти сучасного 

образотворчого мистецтва України [Текст] : 
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(оглядова довідка за матеріалами преси, 

неопублікованими документами та Інтернету) / Нац. 

б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань 

культури та мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — 

Київ, 2018. — 32, [1] с. — (ДЗК ; вип. 5/5). — 

Бібліогр.: с. 21—[24]. — Інв. № 4238. 

Огляд публікацій про особливості українського арт-ринку та 

впровадження технологічних новинок на прикладі додатку One Day 

Auction, який поєднує в собі соціальну мережу і онлайн-майданчик 

для продажу предметів мистецтва.  

21. Про необхідність критичного осмислення доробку 

українських художників-монументалістів радянської 
доби в контексті декомунізації [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документам) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; підгот. Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2018. 

— 14, [1] с. — (ДЗК ; вип. 12/5). — Бібліогр.: с. 14—

[15]. — Інв. № 4239. 

У виданні здійснено аналіз публікацій щодо впливу започаткованої 

в Україні політики декомунізації на переосмислення доробку 

українських художників-монументалістів радянської доби. 

22. Виставочна художня панорама 2017 року [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; підгот. І. Ю. Бурнашов. — Київ, 2018. — 

27, [1] с. — (ДЗК ; вип. 3/4). — Бібліогр.: с. 25—[28]. 

— Інв. № 4240. 

Огляд матеріалів художніх виставок, що упродовж року 

проводилися в Україні, дали змогу художникам продемонструвати 

свої нові роботи, мистецтвознавцям та критикам зорієнтуватися в 

основних тенденціях українського мистецтва, а пересічним 

глядачам долучитися до яскравих здобутків вітчизняних митців. 
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23. Традиційні народні ремесла як важлива складова 

креативних індустрій [Текст] : (оглядова довідка за 

матеріалами преси, Інтернету та неопублікованими 

документами за 2017—2018 рр.) / Нац. б-ка України 

ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з питань культури та 

мистецтва ; підгот.  Т. Л. Шлепакова. — Київ, 

2018. — 15 с. — (ДЗК ; вип. 11/5).  — Бібліогр.: 

с. 14—15. — Інв. № 4241. 

Як відмічає автор публікації, враховуючи те, що здатність до 

творчості залишається єдиною конкурентною перевагою в 

сучасному світі. Тому настільки важливим є розвиток адаптивних 

підходів у сфері народних художніх промислів, а також створення 

нових методів підтримки та розвитку галузі.  

МУЗЕЙНА СПРАВА. ОХОРОНА ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА 

КУЛЬТУРИ 

24. Необхідність створення державного музею 

сучасного мистецтва в Україні: думки експертів 

культурного середовища [Текст] : (оглядова довідка 

за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами за 2017–2018 рр.) / 

Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. Т. Л. 

Шлепакова. — Київ, 2018. — 15, [1].  с. — (ДЗК ; 

вип. 8/4). — Бібліогр.: с. 15— [16]. — Інв. №  4242. 

Подано огляд здобутків і знахідок української візуальної культури 

та особливостей їх репрезентації всередині держави та за її 

межами.  

25. Популяризація бережливого ставлення до 

архітектурних пам’яток України: нестандартні 
рішення громадських ініціатив [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами за 2016–2018 роки) / 
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Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. 

М. Б. Лелик. — Київ, 2018 — 18, [1].  с. — (ДЗК ; 

вип.  3 / 6). — Бібліогр.: с. 15—[19]. — Інв. № 4243. 

Актуальні питання збереження та ефективні інструменти 

розвитку української культурної спадщини.  

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

26. Больові точки сучасної музичної індустрії України: 

шоу-бізнес в умовах гібридної війни [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублікованими документами за 2017–2018 

рр.)/ Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. 

центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  

Т. Л. Шлепакова. — Київ, 2018. — 15, [1].  с. — 

(ДЗК ; вип.  9/4). — Бібліогр.: с. 14—[15]. — Інв. 

№  4244. 

Огляд матеріалів преси, Інтернету та неопублікованими 

документами за 2017–2018 рр. щодо особливостей становлення, 

означено больові точки сучасної музичної індустрії України в 

царині шоу-бізнесу та актуалізовано важливі зміни, які відбулися в 

державі як на законодавчому, так і на ментальному рівнях: 

українських пісень стало сьогодні більше, а от російських 

гастролерів – помітно менше. 

27. Модернізація на ринку сучасної музичної індустрії: 
зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублікованими документами за 2017–2018 

рр.)) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. 

центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  

Шлепакова Т. Л. — Київ, 2018. — 14, [1].  с. — (ДЗК ; 

вип.  10/4). — Бібліогр.: с. 13—[14]. — Інв. № 4245. 
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У випуску означено особливості сучасної музичної індустрії, 

діяльність лейблів та привабливі особливості блокчейн-платформи 

Younk, що виступає першими децентралізованим лейблом, керованим 

спільнотою, тобто самими слухачами. 

Театр 

28. Бум незалежних театрів [Текст] : (оглядова довідка 

за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами 2017–2018 рр.) / 

Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот.  І. Ю. 

Бурнашов. — Київ, 2018. — 12, [1].  с. — (ДЗК ; вип. 

 7 /4). — Бібліогр.: с. 11—[12]. — Інв. № 4246. 

У виданні подано огляд форм, видів, характерних особливостей 

функціонування незалежних українських театрів, перетворених 

сьогодні на один із експериментальних майданчиків для 

випробовування креативних можливостей не тільки нових 

технологій, але й нової театральної мови.  

29. Імерсивний театр у мистецьких перформативних 

проектах:  новий підхід до популяризації мистецтва 

[Текст] : (оглядова довідка за матеріалами преси, 

Інтернету та неопублікованими документами 2017 –

2018 рр.)/ Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. 

центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  М. 

Б. Лелик,. — Київ, 2018. — 15, [1].  с. — (ДЗК ; вип. 

 11 /4). — Бібліогр.: с. 13—[15]. — Інв. № 4247. 

Про особливості розвитку нової драматургії, що розвивається за 

рамками театральної сцени й традиційного театрального простору.  

30. Проблеми біженців та вимушених переселенців у 

вимірах сучасного українського театру [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублікованими документами за 2015–2017 рр.) 

/ Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з 
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питань культури та мистецтва ; підгот.  Т. Л. 

Шлепакова. — Київ, 2017. — 15, [1] с. — (ДЗК ; вип. 

12/6). — Бібліогр.: с. 14—[16]. — Інв. № 4248. 

Як сучасний вітчизняний документальний театр реагує на виклики 

сьогодення. 

31. Терапія театром як дієвий інструмент соціальної 
політики сучасної демократичної держави [Текст] : 

(оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублікованими документами 2016 –2018 рр.)/ 

Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот. М. Б. Лелик. 

— Київ, 2018 — 14, [1].  с. — (ДЗК ; вип.  9 / 5). — 

Бібліогр.: с. 12—[14]. — Інв. № 4249. 

Про сучасність і зародження українського театру історичної 

травми, зреалізованого в нових театральних проектах. Форум-

театр, документальний театр, плейбек-театр, театр свідка та інші, 

що постали на межі мистецтва й царин, до нього мало дотичних 

актуалізують на сцені такі трагедії як Голодомор, Друга Світова 

війна, Чорнобиль. 

Кіно 

32. Популяризація бренду «українське кіно» на 

вітчизняних теренах як основа формування 

національної самоідентифікації [Текст] : (оглядова 

довідка за матеріалами преси, Інтернету та 

неопублікованими документами за 2017–2018 роки) / 

Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. центр з 
питань культури та мистецтва ; підгот І. Ю. 

Бурнашов. — Київ, 2018. — 15, [1].  с. — (ДЗК ; вип. 

 6/5). — Бібліогр.: с. 14—[16]. — Інв. № 4250.  

В оглядовій довідці проаналізовано успішні шляхи промоції 

національного кіно, креативні вітчизняні проекти та 
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розглядаються ефективні моделі промоції українського кіно на 

вітчизняному та міжнародному кіноринку. 

33. Спільні міжнародні проекти — ефективний шлях 

розвитку й удосконалення українського кіно [Текст] 

: (оглядова довідка за матеріалами преси, Інтернету 

та неопублікованими документами за 2017—2018 

роки) / Нац. б-ка України ім. Я. Мудрого, Інформ. 

центр з питань культури та мистецтва ; підгот.  М. 

Б. Лелик. — Київ, 2018. — 15, [1].  с. — (ДЗК ; вип. 

 6/6). — Бібліогр.: с. 12—15. — Інв. № 4251. 

У виданні здійснено огляд успішних спільних україно-

європейських проектів в галузі кіноіндустрії, заходи з 

промоції вітчизняного кіно в десятках країн, міжнародні 

фестивалі, конференції, спільне виробництво фільмів. Усе це 

не лише розвиває, наповнює український кінематограф, а й 

формує позитивний імідж України на міжнародній арені.  

 

 

 

 

 

 

 


