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Письменниця, журналіст та майстер слова…:
біобібліогр. нарис до 70-річчя від дня народження Раїси
Степанівни Бричкової/ Сарненська центральна районна
бібліотека; метод-бібліогр. від. : сек. інформ-бібліогр. роботи.
– Сарни. - 2019. - 12 с. - (Сер. «Гордість краю»).

Біобібліографічний нарис підготовлено з нагоди 70 - річчя
від дня народження Раїси Степанівни Бричкової і продовжує
серію краєзнавчих біобібліографічних покажчиків « Гордість
краю».
Посібник вміщує короткий нарис про життя та творчість
місцевої письменниці-журналістки, а також публікації в
періодичних виданнях, наявні в Сарненській центральній
районній бібліотеці.
Адресується бібліотечним працівникам, учням і
студентам, хто цікавиться творчістю поетеси.

Підготувала : Овчарук Д. А.
Комп'ютерний набір : Овчарук Д. А.
Відповідальний за випуск : Лавор Л. К.
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10 серпня - 70 років з дня народження
Раїси Степанівни Бричкової
Раїса Степанівна Бричкова народилася 10 серпня
1949 року в селі Бережниця Дубровицького району.
Через декілька років сім'я переїхала жити в м. Сарни. Рая
навчалася в місцевій школі №1. Швидко пройшли
шкільні роки і попереду юнку вже чекало доросле
життя...
Свою трудову діяльність Раїса Степанівна
розпочала вчителем початкових класів у Катеринівській
початковій школі.
Вступивши
до
Львівського
державного
університету ім. І. Франка на факультет журналістики,
продовжила свій трудовий стаж на посаді журналіста в
Березнівській та Дубровицькій районних редакціях.
У 1973 році Раїса Степанівна повертається в рідні
Сарни і починає працювати на посаді літпрацівника в
редакції «Будівник комунізму» (нині «Сарненські
новини»).
Саме
тут,
в
районці,
розкрився журналістський і літературний талант.
За роки творчої праці, Раїса Степанівна на
сторінках газети вела різні тематичні рубрики, писала
статті найрізноманітнішої тематики, репортажі,
замальовки, нариси. Авторка не байдужа до людських
доль, і у своїх матеріалах не тільки передає факти з
життя певної особистості, родини чи колективу, а й
співпереживає з цими людьми, щиро співчуває їм,
морально підтримує.
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Має авторка декілька книжок: перша збірка
образків «Розпалю вогнище із слів палких» вийшла в
1994р., яка за стилем написання чи не перша та єдина на
Рівненщині. До збірки ввійшли перші літературні проби
дочки Оксани, яка присвятила їх своїй матері.
Ліричний герой образків Раїси Бричкової –
людина непорочна у своїх думках і вчинках. В багатьох
творах помітне їх філософське забарвлення. Від них віє
ніжністю і добротою, закликом завжди бути людиною у
всіх життєвих ситуаціях.
До написання другої збірочки «Сину, ангеле
мій…», яка вийшла в 2008р., Раїсу Бричкову
підштовхнули болючі листи від жінки, доля якої була
пов’язана з Афганістаном. Авторка перейнялася
героїчним подвигом одинадцяти молодих земляків, які
не повернулися з далекого Афганістану до отчого дому.
У творах яскраво передано сум і тугу за
Батьківщиною, яку
так любить авторка. Вона
відобразила біль, бо розуміє матерів, коханих жінок,
сестер і всіх, котрі втратили близьких в Афганістані.
15 лютого 2009 року голова районної організації
ветеранів Афганістану Генадій Радько, вручив Раїсі
Степанівни медаль «За громадську мужність».
Третя збірка «На денечку серця» вийшла в 2014р.
Ця книга - доторк до краси нашої землі, до багатства
людської душі, сприйняття світу. Вона бачить, як
танцює осінь і якою химерною є сніжинка, вона
дивиться у веселі очі буйноквітній весні й ходить за руку
із щедрим літом.
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Четвертий доробок Раїси Бричкової «Над
зневірою та болем» вийшов в нинішньому році. Це
літературно-публіцистичне видання. Матеріали збірки
розповідають про обділених долею земляків,
незвичайних людей, які попри інвалідність, хвороби,
можуть слугувати прикладом іншим.
Раїса Степанівна Бричкова – високопрофесійна
журналістка, член Національної спілки журналістів
України та Міжнародної федерації журналістів,
удостоєна вищої нагороди НСЖУ – Золотої медалі
журналістики України (2011р.)
За ряд публікацій, вміщених у «Сарненських
новинах», обласних і центральних часописах, що
висвітлюють роботу Товариства Червоного Хреста, її
було неодноразово відзначено грамотами обласного
комітету Товариства. Недарма у 2002 році, її визнали
кращою журналісткою року з висвітлення роботи
Товариства Червоного Хреста на Рівненщині.
Головним для літераторки завжди залишається
образне слово, чисте, правдиве, корисне, і вона
спалахує новими словами, надіями та мріями.
Навіть зараз, перебуваючи на
заслуженому
відпочинку, Раїса Степанівна тішить читачів цікавими
історіями, образками.
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Книги Раїси Степанівни Бричкової
наявні в Сарненській ЦРБ:

1. Бричкова Р. На денечку серця: ліричні замальовки
/ Р. Бричкова. – Рівне. : Волинські обереги, 2014. –
54 с.
2. Бричкова Р. Розпалю вогнище із слів палких / Р.
Бричкова . – Сарни, 1994. – 48 с.
3. Бричкова Р. Сину, ангеле мій… : до 20-річчя
виведення військ з Афганістану / Р. Бричкова. –
Рівне, 2008. – 58 с.
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Публікації з періодичних видань про
Раїсу Степанівну Бричкову:
1. Бричкова Раїса Степанівна // Бурштиновий край :
поліський літературно-краєзнавчий квартальник. 2013. - №1. - С. 138.
2. Бричкова Раїса Степанівна // Пролісок-2009 :
літературний альманах Сарненщини. - Сарни. :
СловоСвіт, 2009. - С. 8 - 11.
3. Дем’янчук О. «Сину, ангеле мій…» : збірка нарисів Р.
Бричкової, присвячена юнакам Сарненщини, які
загинули в Афганістані / О. Дем’янчук // Вісті
Рівненщини. - 2008. - 12 верес. - С. 11.
4. 10 серпня - 65 років з дня народження Раїси
Степанівни Бричкової // Знаменні і пам’ятні дати
Сарненщини на 2014 рік : рекомендаційнобібліографічний довідник/ Сарненська центральна
районна бібліотека; методично-бібліографічний відділ. Сарни, 2014. - С. 13-14.
5. Катеринич П. Барви душі Раїси Бричкової / П.
Катеринич // Сарнен. новини. - 2009. - 17 берез. - С. 6.
6. Кика М. Слова заплетені у мрії / М. Кика // Сарнен.
новини. - 2003. - 17 лип. - С. 3.
7. Колядич В. На денечку серця / В. Колядич // Сарнен.
новини. - 2014. - 13 листоп. - С. 4.
8. Ляшко С. Слово - її доля / С. Ляшко // Сарнен. новини.
– 2009. - 11 серп. - С. 1, 2.
9. Раїса Бричкова // Сарни : історико-краєзнавчий нарис/
Р. К. Тишкевич. - Рівне: Дятлик М. С., 2016. - С. 218-220.
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10. Свій життєвий роман писала в стінках «районки» //
Сарнен. новини. - 2014. - 12 серп. - С. 1, 3.
11. Спаси мене, слово…: бібліографічний нарис до 60річчя від дня народження Раїси Степанівни Бричкової /
Сарнен. центр. р-на б-ка. - Сарни, 2009. - 28 с.
12. Станкова Т. Четвертий доробок Раїси Бричкової / Т.
Станкова //Сарнен. новини. - 2019. - 21 берез. - С. 5.
13. Тимцунік З. Нова збірка Раїси Бричкової / З.
Тимцунік // Сарнен. новини. - 2008. - 11 груд. - С. 9.
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Інтернет-джерела:
Раїса Бричкова [Електронний ресурс] //
Сарненська централізована система публічно-шкільних
бібліотек.
Режим
доступу
:
http://lib.sowa.com.ua/InPor/bruchkova.htm. - Заголовок з
екрана.
Четвертий доробок Раїси Бричкової [Електронний
ресурс] // Сарненські новини: регіональне видання
Рівненської
області.
Режим
доступу
:
http://sarnynews.in.ua/2019/03/29/%D1%87%D0%B5%D1
%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0
%B9%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B
E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B
E%D0%B2%D0%BE%D1%97/. - Заголовок з екрана.
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Список використаних періодичних видань:

 Вісті Рівненщини
 Сарненські новини
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АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ:
34500 Україна,
Рівненська обл. м. Сарни,
вул. Демократична, 34
(03655) 3 – 35 - 63
(03655) 2 - 12 – 16
sarny.biblioteka@gmail.com

http://lib.sowa.com.ua
http://sarnyblog.at.ua

МИ ПРАЦЮЄМО :
9. 00 - 18. 00
П’ятниця : 9. 00 – 17. 00
Вихідний день : субота
Запрошуємо скористатись
послугами нашої книгозбірні
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