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Січень
Відзначення дня народження С.П. Корольова
Регіональний музичний фестиваль «Різдво в Любарі»
Творчий звіт Лугинського району
Заходи до річниці визволення Житомирської області від фашистських
загарбників
Творчий звіт Коростишівського району
Заходи до Дня Соборності України
Проблемно-цільове навчання «Інноваційні технології та практика
викладання фахових дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації. Особливості організації підготовки молодих спеціалістів в
сучасній соціокультурній ситуації»
Заходи до Дня героїв Крут: «Крути як відродження українства»
Творчий звіт Коростенського району
Літературно-музична композиція «Поетичний
любисток Марії
Павленко» до 70-ти річчя від дня народження М.Г. Павленко (обласна
бібліотека для дітей)
Заходи до Дня народження Івана Огієнка
Лютий
Проблемно-цільове навчання «Удосконалення методики викладання гри
на народних інструментах в початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладах»
Творчий звіт Житомирського району
Творчий звіт Ємільчинського району
Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль вшанування воїнівінтернаціоналістів «Розстріляна молодість»
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
Творчий звіт Романівського району
Заходи до Дня захисника Вітчизни
Творчий звіт Володарськ-Волинського району
Обласний конкурс читців з нагоди Дня народження Лесі Українки
Заходи з нагоди Дня народження Лесі Українки. Літературне свято
«Плеяда паростків Лесиного краю»
Заходи до 130-ти річчя від Дня народження І.А. Фещенка-Чопівського
(краєзнавчий музей)
Вечір-портрет до 105-ої річниці від дня народження М.І. Шпака
Проблемно-цільове навчання «Методика роботи з аматорським
хореографічним колективом. Удосконалення методики викладання
хореографічних дисциплін у школах мистецтва»
Проведення майстер-класу та творчих лабораторій для хореографів
області на базі ШХМ «Сонечко»
Творчий вечір народного артиста України Рафаїла Малиновського
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Березень
Творчий звіт Брусилівського району
Міжнародний жіночий день
Творчий звіт Бердичівського району
Участь академічного обласного театру ляльок у фестивалі театральних
колективів
Цикл заходів та урочистий вечір до 200-річчя Т.Г. Шевченка
Участь творчого колективу Житомирщини у Днях української культури
в Чеській республіці
Обласний конкурс читців, присвячений 200-річчю Т.Г. Шевченка
Обласний конкурс дитячого малюнку «Кожному мила своя сторона»
Творчий звіт Баранівського району
Проблемно-цільове навчання «Використання новітніх технологій в
довідково-інформаційній та дозвіллєвій роботі публічних бібліотек»
Обласний тур Всеукраїнського читацького конкурсу «Найкращий читач
України 2014»
Міжнародний день лялькаря
Творчий звіт Андрушівського району
Проблемно-цільове навчання «Культурно-дозвіллєва діяльність закладу
культури в умовах сьогодення: нові вимоги, тенденції, проблеми, шляхи
вирішення»
Міжнародний день театру.
70-річчя від дня заснування Житомирського академічного українського
музично-драматичного театру ім. І.А. Кочерги
Фестиваль бандурного мистецтва ім. І. Кривенчука (м. Малин)
Літературно-музичний вечір, присвячений дню народження С. Ріхтера
(музей космонавтики)
Літературно-музичний вечір до 160-ти річчя від дня народження Юліуша
Зарембського (краєзнавчий музей)
Зональний конкурс професійної майстерності методичних служб РБК
«Грані золоті», смт Володарськ-Волинський
Участь Новоград-Волинського колективу у фестивалі дитячої та
юнацької хорової творчості
Бібліоквест «У світі ВООКляндії» до Всеукраїнського тижня дитячого та
юнацького читання
Творчий звіт м. Бердичева

Квітень
Проблемно-цільове навчання «Поліфункціональні заклади культури –
31.03-5.04
осередки культурно-просвітницького та дозвіллєвого призначення»
Фестиваль екранних мистецтв «Пілігрим»
1-5.04
До Всесвітнього дня здоров’я обласний інформаційно-просвітницький,
7.04
спортивно-мистецький фестиваль «Молодь за здорове життя!»
Творчий звіт Новоград-Волинського району
7.04
Проблемно-цільове навчання: «Сучасні тенденції фортепіанної
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педагогіки. Удосконалення методики викладання гри на фортепіано в
ПСМНЗ»
Всесвітній День авіації і космонавтики та День працівників ракетнокосмічної галузі України
Свято хореографії пам’яті заслуженого працівника культури України
Надії Гончарук в м. Новоград-Волинському
VІІІ Обласний фестиваль-конкурс учнівської творчої молоді «Великодні
дзвони»
Творчий звіт м. Коростеня
Участь у Всеукраїнському «Фестивалі писанок-2014» в м. Києві
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
Творчий звіт м. Житомира
Міжнародний День пам’яті Чорнобиля
Участь у Міжнародній археологічній конференції інституту археології
НАН України «Міста стародавньої Русі» у м. Коростень. Видання
буклету «Коростенський краєзнавчий музей»
Вечір пам’яті до 120-ти річчя від дня народження двічі Героя
Соціалістичної праці М.А. Марцун
Участь майстрів Житомирщини у Національному великодньому
ярмарку в м. Київ
Участь колективів Житомирського коледжу культури і мистецтв
ім. І. Огієнка у вокально-хоровому фестивалі «Сонячний струм»
Організація та проведення обласного фестивалю хорової музики
«Аве Марія»
Ювілейний вечір керівника народного аматорського хорового колективу
РБК заслуженого працівника культури Лагасюка Ю.О. (70 років від дня
народження)
Травень
Комплекс заходів до Дня Перемоги
Проблемно-цільове навчання «Нормативно-правове забезпечення та
організація роботи з охорони праці і пожежної безпеки в бібліотеках»
Міжнародний день музеїв. Культурно-мистецька акція «Ніч музеїв»
Звітний концерт Житомирського коледжу культури і мистецтв
ім. І. Огієнка
Організація та проведення обласного фестивалю художніх колективів
національно-культурних товариств Житомирщини «Поліська родина»,
присвячений Дню Європи
Проведення мистецького пленеру «Кмитівська весна»
Організація урочистостей з нагоди 40-річчя ансамблю «Сонечко»
Літературно-мистецьке свято «Весна Прометея» з нагоди 215-ої річниці
з дня народження французького письменника Оноре де Бальзака
(смт. Ружин)
Обласний конкурс театрів, сільських театральних колективів, театрів
місцевого факту
Обласне свято духової музики та конкурс духових оркестрів в
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смт. Володарськ-Волинський
Організація та проведення обласного фестивалю-конкурсу дитячої
сучасної пісні «Поліські зорі» в с. Ушомир Коростенського району
Проблемно-цільове навчання «Державна політика в сфері охорони
культурної спадщини. Актуальні питання охорони і збереження
історико-культурної спадщини в області»
Організація та проведення Всеукраїнського літературно-мистецького
свята «Романівська весна»
Участь колективу Житомирщини у Міжнародному фестивалі народної
творчості та ремесел у м. Великий Новгород (Росія)
Відкриття фестивалю «Вечори на Михайлівській»
Червень
Міжнародний день захисту дітей. Музичний фестиваль «Під сузір’ям
ліри»
Проблемно-цільове навчання «Нормативно-правові аспекти організації
навчального процесу. Шляхи удосконалення навчально-виховного
процесу ПСМНЗ»
Обласний етап щорічного Міжнародного конкурсу образотворчого
мистецтва для дітей та юнацтва за творчістю О.С. Пушкіна
Організація та проведення обласного фестивалю козацької пісні і танцю
«Козацькому роду нема переводу» в смт. Черняхів
Проблемно-цільове навчання «Пріоритетні напрямки роботи та інновації
в сфері діяльності клубних та бібліотечних закладів культури»
Закриття театрального сезону
Організація та проведення обласного свята декоративно-прикладного
мистецтва «Майстерний червень»
Обласний дитячий пісенний фестиваль «Лелеченьки» в смт. Ємільчине
Участь центру хореографічного мистецтва у навчально-тренувальних
зборах в м. Генічеськ Херсонської області
Семінар директорів районних і міських будинків культури
Житомирської та Рівненської областей
Організація та проведення Регіонального фольклорного родинносімейного фестивалю «Бабусина пісня» в смт. Чуднів
Заходи до Дня скорботи та пам’яті жертв війни в Україні
Участь в міжнародному фольклорному фестивалі у Румунії
Участь фано «Родослав» в V Міжнародному фольклорному фестивалі
етнографічних регіонів України «Родослав»
Урочистості з нагоди Дня Конституції України

Липень
Проблемно-цільове навчання «Проблеми відродження і розвитку
30.06-5.07
культурної інфраструктури села. Пошук нових форм і методів роботи»
Організація та проведення обласного свята «На Івана, на Купала» в
с. Буки Малинського району. Видання буклету «Житомирщина
5-6.07
мистецька»
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Участь колективів Житомирщини у регіональному фестивалі гармоністів
«Грай, гармоніка» (Білорусь)
Літературні читання пам’яті Ю. Гудзя в м. Новоград-Волинському
Організація та проведення Міжнародного свята літератури і мистецтва
«Лесині джерела», Всеукраїнського конкурсу автентичного співу
«Животоки», в м. Новоград-Волинському
Організація та проведення обласного свята весільного короваю
«Короваю - мій раю» в смт. Попільня
Участь колективу обласного центру хореографічного мистецтва у
Молодіжному Міжнародному фестивалі-конкурсі культури та мистецтв,
Італія
Участь колективу обласного центру хореографічного мистецтва у
ІV фестивалі «Зустрічі з українською культурою», м. Валч, Польща
Організація та проведення Міжнародного фестивалю авторської
православної пісні «Утренняя заря» в м. Коростені
Участь колективів Житомирщини у Міжнародному фестивалі в
м. Ольштині (Польща)
Видання буклету «Житомирщина мистецька» (народні, зразкові
аматорські колективи) до 200-річчя Т.Г. Шевченка
Міжнародний фестиваль бардівської пісні «Мі-сі-соль»
Серпень
Участь колективу Житомирщини у Міжнародному фестивалі «Дзвінкі
перлини Верховини» Закарпаття
Участь капели бандуристів «Веснянка» у Всеукраїнському фестивалі
«Таврійські зустрічі» м. Гола Пристань Херсонська область
Організація та проведення обласного фестивалю народної творчості
«Поліське перевесло» та конкурс майстрів декоративно-прикладного
мистецтва з виготовлення ляльки в смт. Ємільчине
День прапора України
День незалежності України
Участь у Всеукраїнському параді вишиванок в м. Київ
Організація та проведення відкритого обласного фестивалю сучасної
естрадної пісні «Зорі над Убортю» в м. Олевськ
Участь Житомирщини у загальнодержавній виставковій акції «Барвиста
Україна» в м. Київ
Вересень
Організація та проведення Всеукраїнського фестивалю «Грай, гармонь»
(м. Коростень)
Організація та проведення Міжнародного фестивалю дерунів в
м. Коростень
Участь у музичному марафоні «Від зірок Житомирщини до Галактик
Всесвіту»
Організація та проведення в м. Житомир Міжнародного фестивалю «На
хвилях ностальгії»

22-27.09

22.09

30.09

Організація та проведення Міжрегіонального фестивалю гітари
Комплексна перевірка діяльності закладів культури Коростенського та
Коростишівського районів
Міжнародний польсько-український євро-інтеграційний слов’янський
фестиваль пісні та танцю та конкурсу дівочої польської та української
краси «Княгиня замкової гори»
Обласне свято «Обжинки – 2014»
Проблемно-цільове навчання «Інноваційні процеси в обслуговуванні
користувачів бібліотеки за умов інформатизації суспільства»
Обласний конкурс творів композиторів Житомирщини
Участь у Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості
«Переяславський ярмарок» м. Переяслав-Хмельницький
Комплекс заходів до Дня партизанської слави
Міжнародний фестиваль циркового мистецтва в м. Бердичеві
Організація та проведення обласного фестивалю вокальних колективів
малих форм «Осінній акорд»
Заходи до Всеукраїнського дня бібліотек. Обласний конкурс бібліотечних
працівників області «Кращий за професією»
Організація та проведення Міжнародного фестивалю циркового
мистецтва (м. Бердичів)

Жовтень
Проблемно-цільове навчання «Використання новітніх технологій,
29.09-3.10 сучасних форм та методів в організації роботи клубів за інтересами та
любительських об’єднань»
Обласний інформаційно-просвітницький музично-мистецький фестиваль
10.10
«Музика душі» до Всесвітнього дня психологічного здоров’я
Проблемно-цільове навчання «Інноваційні
підходи до організації
дозвілля. Пошук нових форм і методів роботи. Шляхи підвищення
6-11.10
ефективності роботи сільських закладів культури»
Комплекс заходів до 70-річчя визволення України від фашистських
загарбників
Організація та проведення обласного конкурсу інструментальної музики
«Мелодія» у м. Коростишів
Заходи до Дня українського козацтва
Комплексна перевірка діяльності закладів культури Народицького та
Новоград-Волинського районів
Проблемно-цільове навчання «Проблеми та перспективи розвитку
13-18.10 музейної справи в Україні. Інноваційні підходи до побудови експозиції в
музеях»
Організація та проведення Всеукраїнського літературно-мистецького
фестивалю «Просто на Покрову» м. Коростень
Відкриття театрального сезону
15.10
ХХ обласний фестиваль польської культури в Житомирі «Веселка
Полісся»
Семінар керівників недержавних музеїв

21.10
20-25.10

3-8.11

9.11
17-22.11
21.11

24.11

6.12
13.12

18.12

Обласний відбірковий конкурс Всеукраїнського фестивалю сучасної
пісні та популярної музики «Червона рута»
50-річчя створення капели бандуристів «Веснянка»
Творчий звіт Житомирщини в Національному палаці «Україна» м. Київ
Проблемно-цільове навчання «Інноваційні методи викладання музичнотеоретичних дисциплін у ПСМНЗ»
Листопад
Проблемно-цільове навчання «Економічно-правові аспекти діяльності
закладів культури на селі. Пошук нових форм господарювання.
Співпраця з місцевими органами самоврядування»
Вечір вшанування хорового колективу с. Броницька Гута НовоградВолинського району (30 років творчої діяльності)
Обласний конкурс дитячих малюнків та творчих робіт на тему
«Відповідальність починається з мене» в рамках проекту «Молодь за
здорове життя!»
Організація та проведення Всеукраїнського фестивалю інструментальної
музики «Сонячні кларнети»
Комплексна перевірка діяльності закладів культури Червоноармійського
району
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва
Проблемно-цільове навчання «Сучасні напрями організації навчального
процесу в ПСМНЗ та методика викладання гри на фортепіано»
Відкриття звітної виставки викладачів художніх шкіл, шкіл мистецтв
області
Всеукраїнська краєзнавча конференція «Етнографічні дослідження
Житомирщини-Волині ХІХ – ХІХ ст.»
Обласний конкурс солістів-вокалістів «Сузір’я»
День пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.
Грудень
День Збройних сил України
Фестиваль колядок, щедрівок та вертепів «Різдвяна зірка» в м. Олевськ
Обласний фестиваль польської колядки на Житомирщині в м. Коростень
Обласний дитячий фестиваль «Різдвяна зірочка» в смт. Овруч
Музичний фестиваль «Грудневі вечори»
Участь у Всеукраїнському фестивалі Святого Миколая-2014 в м. Києві
Заходи до Дня Святого Миколая
Обласний конкурс та фотовиставка «Рідний край – моє Полісся»
Новорічні заходи

