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ПОКАНА: 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДВАНЕТО НА БГ УЧИЛИЩЕ „РОДНА РЕЧ“ 

 
Уважаеми Приятели на  Първо Българско Училище „Родна Реч“, 
 

Имаме удоволствието да Ви поканим на 10-годишнината от създаването на Първо 
Българско Училище „Родна Реч“ в град Сарасота, Флорида. 
 
Тържеството ще се проведе на 22-ри февруари, 2020 година от 14:00 часа на адрес: 
7091 Proctor Rd., Sarasota, FL 34241.    
 
Водени от намеренията, че българските деца зад граница трябва да говорят и 
изучават майчиния си език и да не забравят българските си корени и традиции, на 
23 август 2009 г., бе регистриран Българо-Американски Културен Център (БАКЦ) 
и действащо към него българско училище „Родна Реч“, с президент Тони Лукова и 
директор Гергана Николова. 
 
От тогава до сега в училището са се обучавали стотици деца и благодарение на 
българската държавна политика за образование на българските деца зад граница, 
училището се финансира от МОН и от местната българска общност. 
 
През годините към него сме организирали различни клубове за фолклорни танци, 
зелено училище, арт и дизайн, актьорско майсторство, женски клуб,  участие във 
фестивал на културата „Inspire Sarasota”, фестивал на корпус на мира и фестивал 
на нациите. 
 
Подготвили сме разнообразна програма с участието на нашите ученици, 
фолклорни танцови групи, почетни гости и среща на учениците ни, които са 
посещавали нашето училище през последните 10 години. 
 
Ще завършим с коктейл парти, на което всички ще имат възможността да видят 
снимковия материал от последните 10 години от историята на училището ни. 
 
Ще се радваме да посетите нашето училище и да се присъедините към честването 
на 10-годишния юбилей на  Първо Българско Училище „Родна Реч“, Сарасота, 
Флорида. 
 
 
С Уважение, 
 
Гергана Николова – Директор на  Първо Българско Училище „Родна Реч“ 
Катя Кирилова – Президент на  Българо-Американски Културен Център 
Борд на директорите на  Първо Българско Училище „Родна Реч“ 
 


