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Годишен отчет на Българския културен център
Уважаеми сънародници,
Изминалата 2011 година беше изпълнена със събития, организирани от Българския
културен център в Детройт. Почти всеки месец имаше изява сред българската общност или
представяне на България в Метро Детройт.
През януари 2011 се проведе среща-лекция на тема възпитанието на децата, организирана
съвместно с Турско-Американската асоциация в Мичигън, които бяха домакини, а през май
направихме втора среща в Балканския център.
През февруари беше участието на група танцьори на фолклорния фестивал в Sterling Heights,
където за първи път имаше представяне на българска танцовата група. За 3-ти март
организирахме голямо тържество с концерт на децата от училище „България” и група "Веселба",
чиито американски музиканти показаха, че любовта към българския фолклор ги е накарала на
научат нашия език, танци и музика.
През 2011 г. Българският културен център започна провеждането на вечеринки. Имаше
такива през февруари, посветена на празника Трифон Зарезан, през март за Баба Марта и
Тодоров ден, а през април победител в конкурса "Златен козунак" стана Тони Чардакова.
На 24 май завършихме учебната година с празничен концерт по случай Деня на
българската култура и писменост и раздадохме грамоти на учениците в училището.
На 22 юли се веселихме в руския ресторант "The Fiddler" под звуците на трио "Веселба".
Традиционният пикник в края на август събра българи от Метро Детройт под сенките на
дърветата и докато едни си хапваха, други играха футбол, народна топка и други спортни
състезания. През август, танцовият състав към Центъра участва във фестивала на църквата “Свети
Климент Охридски”.
Лятото се изниза и новата учебна година започна с повече деца в Трой и нов филиал в
Плимут. Така броят на учениците надмина 50. Училище „България” се прочу в българските
вестници като едно от най-добре финансираните училища в Америка. Причината е отличният
проект по програмата “Роден език и култура зад граница” на българското Министерство на
образованието, подготвен от учители и доброволци. За нас е успех, че осигурихме финансиране и
стабилност на училището и намалихме таксата на половина.
През октомври Българският център участва във фестивала в Southfield с танцовите състави
на децата и възрастните. За втора поредна година магията на българския фолклор обедини
почитатели на нашата музика от различни нации. Представянето на децата от българското
училище, облечени с народни носии, спечели силни овации на публиката.
През декември участвахме в благотворителната кампанията за набиране на средства за
пострадалите от земетресението в Турция. Годината завърши с концерта "Коледни бъркотии" на
децата от училище "България", където дядо Коледа заспа под елхата, играчките оживяха, а баба
Зима сгълча добрия старец и той раздаде подаръци на малчуганите. Специален гост на партито
беше генералният консул от Чикаго г-н Симеон Стоилов, който ни пожела да пазим българското
още дълги години напред.
Всичко това се случи някак набързо и годината просто отлетя като миг, а ние улисани в
работа не забелязахме това. За мен и хората, които ни помагаха останаха емоциите и
удовлетворението, че сме свършили много работа, за да имаме център и училище и сме оставили
нещо след себе си. Разбира се, има и горчилка, когато ни критикуват без да сме заслужили, но
това изглежда е част от българския начин на общуване.
Искам да изразя благодарността си към всички доброволци, работили за центъра през
годината. Сред тях са Даниела Начева, Бистра и Милко Макневи, Георги Янев, Андрей Иванов,
Люба Иванова, Илияна Георгиева, Стефан Чардаков, Елеонора Барбов, Митра Енчева, Тодор
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Гаджев, Севи Харлева, Димитрия Начева, Никола
Алексиев и сигурно ще пропусна някого.
По собствена инициатива Стоян Димитров
създаде лого на училището, а Весела Вълчева и
Андриана Георгиева направиха логото на Културния
център. Весела Вълчева направи и картичките, с
които благодарихме на нашите дарители. Това са: д-р
Красимир Денчев и д-р Теменужка Михайлови, Stryko
Construction (Ирена и Красимир Миланови), д-р
Невин Чаушева, д-р Невена Михайлов, Byliana LLC
Учителката Нина Колева с деца от
(Илияна и Митко Георгиеви), Андрей Иванов,
подготвителната група в Трой
Елеонора и Петър Барбов, Мая и Венелин Георгиев,
Росица Бегова, Маринела и Борис Згуров, Цвета и
Желчо Тончеви, фирма Sandvik, Драга и Коста Димевски, Granit by Design (Юри Митев), Гинка и
Александър Егови, Бистра и Милко Макнев, Петър и Таня Георгиеви и други анонимни дарители.
Все още очакваме решението на IRS за регистриране на Българския център според федералните
закони и признаване на даренията за данъчни цели.
Благодарим на всички, които се отзоваха на нашите покани и донесоха питки и сладкиши
за тържествата, организирани от Българския център или продаваха на масата с лакомства и
сувенири. Благодарим на младежите-доброволци в училището. Специална благодарност за
Надежда Маринова (на 19 години), която освен в училището помага и за другите събития, както и
за Тодор Гаджев, който не чака подкани, а сам предлага доброволната си помощ и организира
изборна секция през октомври за избиране на български президент.
Оргомна благодарност на досегашния касиер Бистра Макнев за неуморната й работа от
април 2010 г. до 31 декември 2011 г. В момента тя учи за важни изпити и помоли за смяна. Новият
доброволец касиер е Георги Янев. Иван Сарафов, дипломиран счетоводител, направи финансова
проверка на касовите документи на Българския културен център за 2010 и 2011 година. При
проверката не бяха установени материални несъответствия.
Благодарим на Николай Колев, Мария Попиванова и Йовчо Цуров, които правят снимки и
видео записи на тържествата.
В събота е националният празник на България 3-ти март и учениците от училище
“България” подготвят специална програма. За децата от филиала в Трой, тържеството ще бъде в
събота, 3 март от 12:30 до 13:00 часа, след което ще има почерпка, осигурена от родителите.
Децата от подготвителната група (6 годишни) ще имат открит урок с Нина Колева от 10:00 до
10:30 часа, а по-малките (4-5 годишни) ще имат открит урок от 11:00 до 11:30 часа.
Плануваме изработване на мартеници от децата и закачане на голяма мартеница на дърво в
двора на Балканския център. Децата от филиала в Плимут ще имат тържество в неделя, 4
март.
Отсега отбележете на календара, че на 26 май ще бъде концертът по случай празника на
българската култура и писменост.
В Българския културен център и училище „България“ гледаме напред към още една
успешна година, изпълнена с положителни емоции. На хиляди километри от Родината, заедно
можем да запазим българските традиции и култура за нас и нашите деца.
Велеслав Начев,
Председател на Българския културен център в Детройт
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