Організаційно-масові заходи:
СІЧЕНЬ
Заходи до Дня Соборності України.
22 січня
Заходи до Дня героїв Крут.
29 січня
ЛЮТИЙ
Творчий звіт фольклорного ансамблю національного обряду
«Родослав».
Заходи до Дня захисника Вітчизни.
23 лютого
БЕРЕЗЕНЬ
Прем’єра опери М.Аркаса за твором Т.Г.Шевченка «Катерина».
Музичне училище ім. В.С.Косенка.
Заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня.
08 березня
Заходи до 199-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.
Міжнародний фестиваль та конкурс юних піаністів імені Святослава
Ріхтера.
20-22 березня
Святкування Міжнародного дня театру.
27 березня
КВІТЕНЬ
Заходи до Дня авіації і космонавтики.
12 квітня
Заходи до Міжнародного дня пам’яток
пам’яток історії та культури.

і визначних місць, Дня
18 квітня

Обласний відкритий пісенно-поетичний фестиваль «А льон цвіте».
27 квітня

Великодня виставка робіт членів Житомирської обласної організації
Національної Спілки художників України «Щедрість рідної землі».
Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука.
квітень-травень
Міжнародний фестиваль «Житомирська музична весна – 2013».
Квітень
Комплекс заходів по врученню Всеукраїнської літературно-мистецької
премії імені Івана Огієнка.
Квітень
Комплекс заходів по вшануванню пам’яті жертв Чорнобильської
трагедії.
квітень
Мистецький пленер «Кмитівська весна».
квітень-травень
ТРАВЕНЬ
Цикл заходів до Міжнародного дня музеїв. День «відкритих дверей» у
музеях області.
18 травня
Урочистості з нагоди відзначення 55-річчя заснування Житомирського
коледжу культури і мистецтв ім. І.Огієнка.
22 травня
Заходи з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів
народного мистецтва, підведення підсумків конкурсу управління культури
«Золоті джерела».
17-18 травня
Обласний фестиваль сучасної пісні «Поліські зорі».
25 травня
Обласний фестиваль художніх колективів національно-культурних
товариств Житомирщини «Поліська родина», присвячений Дню Європи.
травень
Відкритий фестиваль-конкурс творчих сімейних колективів «Співоча
родина».
травень
Літературно-мистецьке свято «Романівська весна».

травень
Літературно-мистецьке свято «Верхівнянська Муза».
травень
Обласний фестиваль хорової пісні пам’яті А.Пашкевича «Мамина
вишня».
травень
ЧЕРВЕНЬ
Дитячий фестиваль «Перша нота».
2 червня
Обласне свято декоративно-прикладного мистецтва «Майстерний
червень».
Урочистості до Дня Конституції України.
Регіональний фольклорний родинно-сімейний фестиваль «Бабусина
пісня».
Міжнародне свято літератури і мистецтва «Лесині джерела». У рамках
свята «Містечко майстрів» та Всеукраїнський конкурс автентичного співу
«Животоки».
Вручення обласної премії ім. Лесі Українки в рамках Міжнародного
літературно-мистецького свята “Лесині джерела”.
Липень-серпень
Урочистості до 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
28 липня
СЕРПЕНЬ
Відкритий щорічний рок-фестиваль (конкурс) сучасної патріотичної
пісні «Слава» спільно з Громадською Організацією військовослужбовців,
ветеранів та інвалідів повітрянодесантних, аеромобільних військ, морської
піхоти та військ спеціального призначення «Купол».
Обласний фестиваль народної творчості «Поліське перевесло» та
конкурс майстрів декоративно – прикладного мистецтва з виготовлення
ляльки.
Обласний фестиваль сучасної естрадної пісні «Зорі над Убортю» та
«Містечко майстрів».

Виставка декоративно-прикладного мистецтва у рамках проведення
21-ї річниці Незалежності України.
Обласний фестиваль народної творчості «Рушники мого краю».
Комплекс заходів до Дня Незалежності України.
ВЕРЕСЕНЬ
Творчі звіти районів та міст області.
Всеукраїнський фестиваль «Грай, гармонь».
07-09 вересня
Міжнародний фестиваль дерунів.
14 вересня
Обласне свято українського млинця.
Обласне свято «Обжинки».
Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек.
Обласний фестиваль вокальних колективів малих форм «Осінній
акорд».
22 вересня
Комплекс заходів до Дня партизанської слави.
Краєзнавча конференція «Бібліотеки і музеї – скарбниці збереження
культурних надбань людства» до 75-річчя обласної бібліотеки для дітей.
Фестиваль польської національної культури «Полонійна осінь в
Романові».
Міжнародний фестиваль циркового мистецтва.
ЖОВТЕНЬ
Творчі звіти районів та міст області.
Просвітницько-мистецький захід «Музика душі» до Всесвітнього дня
психічного здоров’я.
10 жовтня
Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Просто на Покрову».
12 жовтня

Обласний фестиваль «Грай, бандуро!» на базі Малинського міського
будинку культури.
Всеукраїнська
науково-краєзнавчна
конференція
краєзнавство на Волині-Житомирщині. Історія і сучасність».

«Природниче
жовтень

Обласний фестиваль творчості людей з обмеженими фізичними
можливостями «Барви життя» та виставка декоративно-прикладного
мистецтва.
Обласний фестиваль польської культури в Житомирі «Веселка
Полісся».
Урочистості з нагоди 65-річчя Новоград-Волинського міського
Будинку культури та 40-річчя діючого приміщення Палацу культури.
Відкриття 77-го театрального сезону театралізованою програмою
«Творчі зустрічі».
ЛИСТОПАД
Творчі звіти районів та міст області.
День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. «Проти голоду – за
життя».
Заходи до Дня пам’яті героїв Базару.
Творчий вечір з нагоди 55 річчя провідного артиста Житомирського
академічного українського музично-драматичного театру ім. І.А.Кочерги
Олександра Шкарупи.
Міжнародний фестиваль «Сонячні кларнети».
Обласний семінар «Бібліотека – осередок культури: соціальнокультурна динаміка розвитку сучасної бібліотеки».
Обласний фестиваль вокального мистецтва «Сузір’я».
ГРУДЕНЬ
Музичний фестиваль «Грудневі вечори».
Обласний фестиваль польської колядки на Житомирщині.

14 грудня
Обласний конкурс та звітна обласна фотовиставка «Рідний край – моє
Полісся.

Начальник управління

Ю.Г.Градовський

