БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Комунальної установи «Одеський історико-краєзнавчий музей»,
уповноваженого на участь в установчих зборах
з формування складу Громадської ради при Державному архіві Одеської області

Юрія Олександровича Слюсаря

Посада і місце роботи

заступник директора з наукової роботи КУ «Одеський
історико-краєзнавчий музей»

Громадянство,

Україна,

число, місяць і рік народження

31.07.1957

Місце народження

м. Одеса

Освіта

вища,

(рівень освіти, який заклад(-и) і

історичний факультет Одеського державного університету

Спеціальність

історик, викладач історії

Науковий ступінь, вчене звання
(згідно з документами)
Володіння мовами
(ступінь)

—
українська, російська
«Подяка» Прем’єр-міністра України (2011),
пам'ятний знак Одеського міського голови «73 дня
героической обороны Одессы» (2010),

Нагороди, почесні звання

«Подяка» Одеського міського голови (2007),
почесні грамоти Міністерства культури і мистецтв України,
Одеської облдержадміністрації, Управління культури
Одеської облдержадміністрації

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

член колегії Ради Одеської обласної організації
Українського товариства охорони пам'яток історії та
культури, член міської історико-топонімічної комісії

Трудова діяльність:
(останні 2–3 місця роботи,
в зворотному порядку)
КУ «Одеський історико-краєзнавчий музей»:
з 1995 по теперішній час

науковий співробітник, заступник директора з наукової
роботи (з 1999)

з 1979 по 1995

член правління Одеської обласної організації Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури

Додаткова інформація:
Вказати напрямки діяльності Громадської ради, в яких бажаєте працювати:
 Науковий, культурно-просвітницький, організаційний.

Які конкретні проблемні питання в обраних напрямках Ви хотіли би вирішити та які проекти
пропонуєте розглянути в Раді?
 Вивчення та збереження історико-культурної спадщини народу України у Причорномор’ї.
 Підвищення ролі музейних зібрань та експозицій у підтримці історичної пам’яті народу
України, розвитку культурних традицій населення українського Причорномор’я.

Тезово перерахуйте засоби та шляхи вирішення вищевказаних проблем та реалізації проектів.
 Збереження музейних предметів (рухомих пам’яток історії та культури у розвитку
регіональної історичної науки).
 Підготовка виставкових проектів спільно с Держархівом і демонстрація в них
оригінальних документів Держархіву.

Надаю згоду на оприлюднення поданої інформації та оброблення персональних даних згідно з
чинним законодавством України у зв’язку з участю в установчих зборах з формування
Громадської ради при Держархіві.
Контактна інформація:
65026, м. Одеса, вул. Гаванна, 4
тел.: (+38) (048) 726-09-81
тел.-факс: (+38) (048) 726-14-24
orhmuseum@gmail.com
Ю. О. Слюсар
21.11.2014.

