БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Громадської організації «Асоціація німців України»,
уповноваженого на участь в установчих зборах
з формування складу Громадської ради при Державному архіві Одеської області

Олексія Миколайовича Келєра

член президії та уповноважений представник ГО «Асоціація
Посада і місце роботи

німців України», директор Громадської наукової організації
«Інститут етнічних досліджень»

Громадянство,

Україна,

число, місяць і рік народження

09.07.1962

Місце народження

м. Одеса

Освіта

вища,

(рівень освіти, який заклад(-и) і

механіко-математичний факультет Одеського державного

коли закінчили)

університету імені І. І. Мечникова (1984)

Спеціальність

математик

Науковий ступінь, вчене звання

—

(згідно з документами)
Володіння мовами

українська, російська;

(ступінь)

німецька (побутова)

Нагороди, почесні звання

—
голова Одеського обласного німецького товариства
«Відергебурт» (1991–1997);

Досвід роботи у виборних
органах, в т.ч., громадських

голова правління Українсько-німецького фонду (1992–
1995);
віце-президент Асоціації національно-культурних
товариств Одеської області (1991–1995);
віце-президент Асоціації німців України (2001–2010)

Трудова діяльність:
(останні 2–3 місця роботи,
в зворотному порядку)
з 2003 по теперішній час

директор ГНО «Інститут етнічних досліджень»

з 1997 по 2003

викладач Одеської обласної недільної німецької школи

з 1991 по 1997

голова правління ГО «Одеське обласне німецьке
національно-культурне товариство «Відергебурт»

Додаткова інформація:
Вказати напрямки діяльності в Громадській раді, в яких бажаєте працювати.
 Інформаційний, організаційний, науковий.

Які конкретні проблемні питання в обраних Вами напрямках Ви хотіли би вирішити та які
проекти пропонуєте розглянути в Раді?
 Поширення інформації про наявні фонди ДАОО, інформаційні та ресурсні можливості,
ступінь дослідженості окремих напрямків та інше в соціальних мережах та профільних
групах в Україні та за її межами.
 Залучення міжнародних інституцій, дослідницьких організацій та груп, зацікавлених
фахівців та інших щодо допомоги архіву у збільшенні дигіталізованої інформації, розробці
нових довідкових та інформаційно-пошукових можливостей.
 Подальша розробка «німецької» та іншої «етнічної» тематики за матеріалами фондів
ДАОО.
 Допомога в обробці та поширення інформації щодо довідково-інформаційних матеріалів,
що відображають трагічні сторінки історії.

Тезово перерахуйте засоби та шляхи вирішення вищевказаних проблем та реалізації проектів.
 Активна промоутерська діяльність з висвітлення інформаційно-документального
потенціалу фондів ДАОО та зацікавлення у взаємовигідній співпраці з архівом різних
державних та недержавних інституцій та фахівців в Україні та за її межами.

Надаю згоду на оприлюднення поданої інформації та обробки персональних даних згідно з
чинним законодавством України, у зв’язку з участю в установчих зборах з формування
Громадської ради при Держархіві.
Контактна інформація:
тел: (+38) 067 972-64-12
koehler1962@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=1800434945
О. М. Келєр
20.11.2014.

