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У бібліографічному інформаційному списку представлено джерела
інформації, які бібліотека отримала у третьому кварталі 2020 року. Список
містить методичні та практичні матеріали на допомогу у роботі викладачам
музики, статті про музичне мистецтво, розробки виховних заходів, сценарії
свят, пісні та ноти.
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садка. – 2020. – № 8-9. – С. 3.
Лемешенко Н. Джерела української музичної культури : вікторина для
учнів 5-7-х класів / Н. Лемешенко // Шкільний світ. – 2020. – № 9. – С. 33-37.
Підготувала: провідний бібліограф
Мартинюк З. Б.

