НІНА МИКОЛАЇВНА СЛОНЧАК
5 червня 2011 року на 73-му році пішла з життя чудова людина, колишній
директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені
Г. С. Пшеничного, знаний архівіст, історик, заслужений працівник культури
України Ніна Миколаївна Слончак.
Народилася Ніна Миколаївна 20 лютого 1939 року у м. Василькові
Київської області у родині робітників. Закінчивши з відзнакою історикофілософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.
Шевченка, вона понад сорок років присвятила роботі у ЦДКФФА України імені
Г. С. Пшеничного.
Пройшовши довгий і нелегкий трудовий шлях від молодшого наукового
співробітника до керівника архіву, як одна із провідних фахівців в архівній
справі, Ніна Миколаївна Слончак постійно залучалася до вирішення
теоретичних і науково-методичних питань у роботі з аудіовізуальними
документами НАФ.
За участю Ніни Миколаївни Слончак та під її керівництвом в архіві
створено систему каталогів, що сприяє оперативному і ефективному пошуку
документної інформації. Їй належить ідея приймання на постійне зберігання
відеодокументів та встановлення єдиних принципів їх науково-технічного
опрацювання.
Велику організаторську діяльність Ніна Миколаївна Слончак поєднувала
з науковою роботою. Вона була укладачем низки видань анотованих каталогів
кінодокументів, два з яких вийшли за її редакцією, упорядником
фотодокументів багатьох документальних видань, серед яких: «Історія міст і сіл
Української РСР. Київська область» (1971), «Советская Украина в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1980), «Уряди України у ХХ ст.»
(2001), «Нариси з історії політичного терору і тероризму в Україні у ХІХХХ ст.» (2002) та ін. Упродовж багатьох років вона входила до редколегії
журналу «Архіви України» (1983-1992) і опублікувала низку статей і
повідомлень з питань теорії та практики архівної справи, оглядів та добірок

документів; неодноразово виступала на численних конференціях, нарадах та
семінарах архівістів.
Сумлінну працю Ніни Миколаївни Слончак неодноразово відзначено
державними нагородами, у тому числі Почесною Грамотою Президії Верховної
Ради УРСР, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, орденом княгині
Ольги.
Висловлюємо щире співчуття сім'ї Ніни Миколаївни, усім рідним і
близьким їй людям.
Світла пам’ять про цю людину, яка любила і цінувала життя, була
відданою своїй справі, назавжди залишиться з тими, кого щаслива доля звела на
життєвому шляху з Ніною Миколаївною.
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