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БАЦКН СКАЧА В ТРЕТАТА СИ ГОДИНА С 
НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ И СВЕЖИ РЕСУРСИ

В неделния ден на 29 ноември 2009 се  състоя отчет-
но-изборното събрание на Bulgarian-American Heritage 
Center (BAHC). 

Kина Бъговска – президент на БАЦКН за 2009, пред-
стави равносметка на годината и виждания за бъдещо 
развитие в доклада си. Макар и млада по летоброене, 
организацията, с мисия за опазване и популяризиране 
тук, в Чикаго и в Щатите, на българските традиции, 
култура и дух, бе организатор на прояви и събития, по 
реализиране на визията и целите на организацията ни, 
изтъкна г-жа Бъговска. В списъка на организираните 
от Борда на директорите на БАЦКН прояви през 2009 
са Коледно парти с класическа музика; Организиране 
на посрещането и срещите с българската общественост 
тук на официални лица от Агенцията за българите в 
чужбина, както и на актрисата Виолета Гиндева и бар-
да Хайгашот Агасян; Отбелязване на 19 февруари – го-
дишнината от обесването на В. Левски с фотоизложба 
на архиви и курбан в памет на Апостола; Издигане на 
националното знаме на Република България на Daley 
Center – официално честване на Трети март в съор-
ганизаторство с Генералното консулство; Заедно на 
Осми март – женско парти на над 80 българки, уважено 
с присъствие от Боряна Пунчева, известна като режи-
сьор и актриса; АРТфабет – изложба на българските 
букви от децата-художници в Чикаго, представена в 
АRC Gallery и Cook County Building; Първи български 
пикник по случай Деня на детето, осъществен с масово 
участие, игри и най-дългата рисунка от всички деца на 
пикника; Участие в Spotlight on Chicago и включването 

на ВАНС в каталога за 2009 на културните институ-
ции и фондации в Чикаго; Организирането на Първи 
фестивал на документалното кино в Чикаго, с филми 
и дискусии, показани в българските църкви и училища 
тук.

Имаме още много организационна работа и работа 
по осъществяване на главната ни цел – построяването 
на Български дом в Чикаго, бе подчертано от прези-
дента на БАЦКН. Непосредствена задача е привличане 
също на нови членове и съвместна работа с младежки 
и студентски формации.

В последвалите дебати, някои нагорещени, повечето 
конструктивни, се очертаха някои реални перспективи 
за работа по вътрешната организация и статукво, а също 
и по финансиране на смелите проекти на БАЦКН.

Събранието гласува последните поправки в Устава 
на БАЦКН, представени от вицепрезидента Петранка 
Стаматова.

Под изключително точното председателстване на 
Павлик Петров, събранието легитимно гласува избора 
на нов 9-членен Борд на директорите в състав: Кина 
Бъговска, Петранка Стаматова, Велина Иванова, Надя 
Едрева, Георги Узунов, Ирина Гочева, Галя Долджева, 
Константин Маринов, Бойко Чавдаров. Гласувана бе и 
Финансово-ревизионна комисия.

За президент на БАЦКН за втори мандат събранието 
избра Кина Бъговска.

Надя Едрева

Отчетно-изборното събрание на Българо-американския център за кулрурно 
наследство (БАЦКН) избра нов Борд на директорите и гласува последни 

поправки в устава на организацията

Изложба

 Кина Бъговска
„БЯГАЩИ СВЕТЛИНИ”

От 6 до 31 януари
Откриване:

8 януари, 18-21ч.
ARC Gallery& Educational Foundation

832 W. Superior St. # 204, 
Chicago, IL 60622 

www.arcgallery.org
312 733 2787, 773 517 2142

Пространството диша, танцува, вибрира във 
форми, които се сливат или разграждат на малки 
светулки, лъчи, цветни искри или звездни гирлянди-

там, където се докосва от светлината. В стъклени-
те чела на небостъргачите се оглежда небето, обла-
ците, дърветата, във водите танцуват къщи, хора, 
коли, благодарение на светлината. Препускайки из 
магистралите сред потоците коли пробягват цве-

тове, метални отблясъци, отразени светлини.

По нашата мярка - трябва ни още много!
Осма година поред в Чикаго Българо-Американската 

асоциация е добрият пример за стабилна организация 
с ясно очертан път и задачи, с много добро разбирател-
ство и отговорност на членовете й при изпълнението 
на тези задачи. Няма нищо случайно в това, че дей-
ността на Асоциацията е добре позната в България и 
почти всички гости и работни групи от страната започ-
ват пътуването си към САЩ след писмо или разговор 
с БАА. 

2009-та година е поредната уверена стъпка напред 
в историята на БАА. Годишното събрание бе в нача-
лото на декември. Председателката на БАА, адвокат 
Цветелина Бойновска, спомена във встъпителното си 
слово, че основната цел на организацията е да направи 
колкото се може по-ефективен процеса на единение в 
българската общност. Нещо, което е отличителният бе-
лег и на самия вътрешен организационен живот  – през 
всичките тези години е имало пълно единство и вза-
имност в действията на хората от БАА.. Повече от 100 
месеца организационен живот – без нито един скандал, 
ни един съратник със загубено доверие, ни една  лична 
неприязън сред членовете на чикагската БАА!

Идващата година ще разтвори нови страници в ор-
ганизационния живот. Наред с утвърдените форуми на 
контакти и информационната атака по време на Про-
летните и Есенни български дни на БАА, 2010-та ще 
се характеризира с реалности, които нашата диаспора 
трябва да осъзнае, възприеме и извърши. Става дума за 
създаване и активизиране на българско лоби в Чикаго, 
което да надрасне тесните етнически рамки, да при-
ближи общността ни до глобалното решаване на някои 
етнически проблеми, с които сега сънародниците ни 
се опитват да се справят всеки сам за себе си. При-
мер за по-широк диапазон  на контакти, възможности 
и дейности е Димитър Чалъков, който заедно с член-
ството си в БАА е и активен член на Illinois Technology 
Association /ITA/  и American Southeast Europe Chamber 

of Commerce. Новите акценти в дейността на чикагска-
та Българо-Американска асоциация ще бъде интегри-
ране с американски, европейски и български организа-
ции със значима обществена  дейност. И не само това. 
По нашата мярка – трябва ни още много...

В годишно-отчетния доклад, прочетен от проф. Д-р 
Никола Чаракчиев, бяха изтъкнати подробно достиже-
нията и пропуските в дейността на БАА през година-
та. В заключение той очерта основни насоки за работа 
през 2010 г. На база решенията  на състоялите  се през 
октомври  „Есенни български дни в Чикаго” има три 
конкретни и практически инициативи, които биха съз-
дали повече динамика, възможности и настроение в 
българската общност на Чикаго. Те са: поставяне нача-
ло на българска традиция за дарителство и обществена 
дейност в името на просперитета на българското обще-
ство; организиране „Ден на българския вкус”, ден  на 
българските специалитети и напитки – нещо което се 
прави от почти всички други общности с голям ефект; 
и накрая – по-твърди стъпки по пътя за създаване на 
ефективно и трайно, споменатото вече  “Българско 
лоби в Чикаго”.

Коментиран бе и въпросът за създаването на Българ-
ски дом на културата в Чикаго, по който вече работи 
сродната организация – „Българо-Американски цен-
тър за културно наследство”. Безспорно това е сложен 
проект в сложно време и решението му може да се 
постигне с голяма амбиция, с голямо усилие и голямо 
единство на хора и организации.  От решаването или 
забравата му ще проличи моралният тонус на нашето 
чикагско общество. 

Избран беше борд на директорите в състав: Цветели-
на Бойновска, Динко Динев, проф.д-р Никола Чаракчи-
ев, Климент Величков, Петрана Стаматова. За предсе-
дател бе преизбрана Цветелина Бойновска.

Информация на „Старт Чикаго”

БАА Чикаго – пред 2010-та

„ХОРО” от Чикаго играе в 
Сент Луйс

Нашият чикагски „Ансамбъл Хоро” има вече 
свои почитатели и по други градове и щати. 

Гостуването му в Сент Луис – Мисури, се 
превърна в празник на най-високо танцово 

майсторство и особено сърдечна среща между 
българските танцьори от Чикаго и домакините. 

В залата дойдоха и много американци, които 
познават добре българския фолклор, защото в 
града има също така превъзходни майстори на 

българските национални танци.
Събитието е колкото оптимистично и похвално, 
толкова и с едно напомняне – да правим повече и 

по-често такива спектакли из Америка!
Снимки: Константин Маринов

“Дон Кихот”, смесена техника


