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З ЮВІЛЕЙНОЮ ДАТОЮ!
Із 40-річчям стажу роботи в
галузі архівної справи та діловодства щиро вітаємо Киструську
Ніну Володимирівну – директора
Державного архіву Дніпропетровської області.
Ніна Володимирівна почала
працювати в держархіві області після закінчення історичного
факультету Дніпропетровського
державного університету, з 1 липня 1974 року. Пройшла всі без
винятку сходинки зростання й нарощення безцінного професійного
досвіду: реставратор, архіваріус, старший зберігач фондів, методист,
старший архівіст, старший науковий співробітник, завідувач відділу,
заступник директора, директор архіву. Указом Президента України від
3 вересня 1996 року № 783/96 Киструську Ніну Володимирівну було
призначено начальником Головного архівного управління при Кабінеті
Міністрів України. Робота на цій посаді надала їй можливість опанувати стратегію планування й розвитку архівної справи в межах всієї
країни, розвинула державницький підхід до вирішення проблем архівної галузі, зміцнила рівень управлінської майстерності. Повернувшись
до Державного архіву Дніпропетровської області, звідки почався архівний трудовий шлях Ніни Володимирівни ще юною випускницею-відмінницею університету, вона посіла місце директора цього славетного,
одного з найбільших в Україні, обласного архіву. За період її роботи
на посаді директора архіву значно збільшилася кількість документів,
прийнятих на державне зберігання. Під її керівництвом було розроблено і втілено Регіональну програму розвитку архівної справи в Дніпропетровській області, здійснено зміну структури держархіву області.
За її ініціативою проведено тестування начальників архівних відділів
райдержадміністрацій та міських рад, що дало змогу значно підвищити рівень професійної підготовки керівників місцевих архівних служб.
Саме за її наполегливої участі відновлено співпрацю з обласною науковою бібліотекою, фондом “Ткума”, Дніпропетровським національним
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університетом ім. О. Гончара – тепер студенти-історики щороку мають
змогу проходити навчальну практику на базі архіву.
Про широку інформаційно-просвітню діяльність Ніни Володимирівни свідчить той факт, що вона постійно висвітлює роботу архівних
установ області в газетних статтях, в телевізійному ефірі, виступає на
відкритті виставок архівних документів, є автором-упорядником близько двох десятків збірників документів. Варто зазначити, що наукововидавничою радою Державної архівної служби України в листопаді
2011 року за збірник документів “Окупаційний режим 1941–1944 рр.
на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади”, у номінації “Археографія, архівна евристика” Киструській Н. В.
було присуджено премію імені Василя Веретеннікова. Про те, що робота директора держархіву області отримує високе визнання органів
виконавчої влади усіх рівнів, свідчать Почесні грамоти Кабінету Міністрів України, Укрдержархіву, обласної державної адміністрації, почесне звання “Заслужений працівник культури України”, відзнака голови облдержадміністрації “За розвиток регіону”. Колектив, очолюваний
Ніною Володимирівною, щороку незмінно досягає високих успіхів за
основними показниками роботи. Не став винятком і 2013 рік, за підсумками роботи в якому Державний архів Дніпропетровської області
увійшов до трійки лідерів серед обласних архівів України.
Бажаємо нашій зразковій, високопрофесійній колезі, досвідченому
керівникові Киструській Ніні Володимирівні міцного здоров’я, невичерпних наснаги й натхнення, родинного щастя – всього того, що рухає
до нових вершин і досягнень.
Державна архівна служба України
та колектив Державного архіву
Дніпропетровської області

