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ШВЕЦОВА-ВОДКА
Галина Николаевна
Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой библиотековедения и библиографии Ровенского государственного гуманитарного университета (г. Ровно, Украина).
Родилась 1.12.1943 г. в с. Анаш Новоселовского р-на Красноярского
края. Отец – Водка Николай Васильевич, военнослужащий; мать – Водка Нина
Ивановна, медсестра. Жила с мамой в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского
района Тувинской автономной области, где закончила среднюю школу в 1960 г.
В связи с тяжелой болезнью в 1960–1961 гг. находилась на лечении. В августе
1961 г. начала трудовую деятельность: поступила на работу лаборантом, а потом библиотекарем Кызыл-Мажалыкской средней школы.
В 1962 г. поступила на библиотечный факультет Восточно-Сибирского
государственного института культуры (ВСГИК), который закончила в 1966 г.,
получив специальность «библиотекарь-библиограф», специализация «Библиотековедение и библиография массовых и научных библиотек». После окончания института работала преподавателем кафедры библиографии ВСГИК (1966–
1967 гг.), училась в аспирантуре Ленинградского государственного института
культуры имени Н.К. Крупской (1967–1971 гг.), работала старшим преподавателем (1971–1974 гг.), затем доцентом кафедры библиографии ВСГИК (1974–
1979 гг.). Кандидатскую диссертацию на тему «Критико-библиографический
журнал «Книга и революция» (1920–1923 гг.) и его роль в становлении и развитии советской библиографии» защитила в 1972 г. в Ленинградском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской. Доцент по кафедре библиографии с 1977 г.
В 1975 г. вышла замуж за Швецова Владимира Ивановича, родила сына
Ивана. Родители мужа жили в Украине, поэтому после открытия в 1979 г. Ровенского государственного института культуры (РГИК) переехала в г. Ровно Украинской ССР, где работала в РГИК в 1979–1987 гг. доцентом кафедры библиографоведения, в 1987–1990 гг. – зав. кафедрой, в 1990–1992 гг. – ст. науч.
сотрудником, 1992–1993 гг. – зав. кафедрой, 1993–1995 гг. – доцентом, 1995–
1999 гг. – профессором кафедры библиографоведения.
После реорганизации РГИК в 1999 г. – профессор кафедры библиотековедения и библиографии Ровенского государственного гуманитарного университета (РГГУ), с 2006 г. – зав. кафедрой библиотековедения и библиографии
РГГУ.
25 апреля 2002 г. в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вер-
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надского защитила диссертацию на степень доктора исторических наук по специальности «Книговедение, библиотековедение, библиографоведение» на тему
«Документ и книга в системе социальных коммуникаций». В 2004 г. присвоено
ученое звание профессора кафедры библиотековедения и библиографии.
Научные исследования посвящались вопросам истории и типологии книговедческих периодических изданий, типологии книги, классификации библиографических пособий, типологии документа как объекта библиографии, теории
библиографии и документоведения. Принимала участие во Всесоюзных (с 1992
г. – международных) книговедческих конференциях (2–9) в г. Москве; международных конференциях в гг. Ровно, Львове, Улан-Удэ, Киеве, Харькове (в 1994–
2007 гг.); Шестой международной научной конференции «Библиотечное дело–
2001» (Москва, 2001), Десятой международной научной конференции «Библиотечное дело–2005» (Москва, 2005).
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