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Редакція регіональної суспільно-політичної газети «Новий путь» протягом 

багатьох років співпрацює з Ніною Бондар. За ці роки ми оцінили її ділові якості. Ніна 
Анатоліївна витримана, доброзичлива, має все для того, щоб згуртувати навколо 
спільної мети колектив, гідно зустріти відвідувача, зацікавити його. Також за цей час 
Ніна Бондар підготувала десятки публікацій, що стосуються історії нашого міста, 
видатних особистостей Лисичанська, надрукованих у газеті.

Хочемо особливо відзначити високий професіоналізм, відповідальність і 
різноманітність підходів до реалізації поставлених перед нею задач/

За роки її роботи музей вніс свій безцінний вклад в збереження культурної 
спадщини нашого міста, а колектив музею накопичив величезний практичний досвід 
науково-дослідної роботи.

Є впевненість, що в ролі директора Лисичанського міського краєзнавчого музею 
Ніна Бондар проявить і інші свої сильні сторони і буде розумним і мудрим керівником.

Рекомендуємо Ніну Бондар на посаду директора музею як надійну, 
відповідальну і професійну людину.

Олена Китаєва,
головний редактор,
від імені колективу газети «Н
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ТРК " Акцент" упродовж багатьох років працює в тісній співпраці з 
Лисичанським міським краєзнавчим музеєм. Відвідування цього закладу 
дозволяє людині піти від повсякденності, знайти натхнення і розширити 
власні горизонти сприйняття історичного минулого трудового Донбаського 
регіону. Відвідуваність виставок майстрів декоративно-прикладного 
мистецтва, художніх промислів свідчить про те, що вони затребувані і 
складають невід'ємну частину життя і побуту лисичан.

Більше 10 років команда телевізійників знайома особисто з діяльністю 
Ніни Бондар, як співробітника цього культурно-історичного закладу міста. За 
цей час ми спостерігали за її як професійним, так і кар'єрним зростанням. 
Ніна Бондар показала свою здатність з повною відповідальністю підходити 
до поставлених завдань, виконувати свою роботу з особливою завзятістю, 
любов'ю і ентузіазмом.

Відмінною рисою роботи Ніни Бондар є професіоналізм, 
організованість співробітників музею і сильний командний дух.

Рекомендуємо Ніну Бондар на посаду директора музею як надійну, 
чуйну і ділову людину.

А.О. Пазиняк


