Міжнародна науково-практична конференція
«Фізична культура і спорт у сучасному
суспільстві: досвід проблеми, рішення»
31 жовтня 2014 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка
пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура і спорт у
сучасному суспільстві: досвід проблеми, рішення»
В рамках проведення конференції бібліотекою університету було підготовлено
тематичну виставку.
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