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діяльності народних художніх промислів України, окремих осередків,
підприємств, майстерень, цехів; роль особистостей у відродженні та розвитку
народних промислів, стан народних художніх промислів на сучасному етапі.
Книга містить 165 чорно-білих ілюстрацій.
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збереження художньої культури.
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