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„Римски легат” връчи на областния управител на Видин Пламен Стефанов свитък с
восъчен печат, съдържащ посланието: „Запазете Бонония и Колония Улия Траяна
Рациария!... Живейте и работете в тази благословена земя, уважавайте своята история
и градете бъдещето в хармония с миналото!”. Тази сцена, пресъздаваща събитие от
античната римска епоха, се състоя днес, в конферентния център на Областна
администрация – Видин, където се провежда форум за културно – историческото
наследство на Северозападния регион. Над 100 участници в конференцията станаха
свидетели на атрактивното откриване на културното събитие.

В образа на римския пълководец Гай Корнелий Руфус, предвождащ Първа тракийска
кохорта, се превъплъти Стефан Станимиров, ръководител на група за възстановка от
гр. Свищов. Той бе следван от 13 преоблечени и въоръжени като римски легионери
млади мъже, които в триумфален марш приветстваха домакините и гостите на
конференцията.

„Искрено се радвам, че с този форум слагаме началото на инициатива, която ще помогне
Северозападният регион отново да осъзнае и осмисли своя огромен потенциал за
развитие като наследник на древно и уникално културно и историческо богатство. Ние
нямаме по-голям ресурс и това е един от пътищата за възраждането на региона”,
подчерта на откриването областният управител, който е патрон на събитието.
„Десетилетия наред нито едно правителство не обърна достатъчно внимание на
историческите ценности и находки, които притежаваме – те бяха оставени на произвола
на съдбата, те бяха разграбвани и унищожавани”, каза Пламен Стефанов. Областният
управител благодари на Министерството на културата и на организаторите за
провеждането на този авторитетен форум. Той оцени събитието като важна стъпка
към създаването на реалистична и ефективна политика в тази област. Пламен
Стефанов обеща пълната си подкрепа и призова местната власт, историческите и
културните институции да бъдат по-активни сътрудници в реализацията на подобни
инициативи.

Провеждането на тази първа по рода си конференция приветстваха още областният
управител на Монтана Ивайло Петров, кметът на община Видин Румен Видов и Велички
епископ Сионий, който отслужи молитвен благослов за успеха на видинския културен
форум.
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Началото на деловата част бе дадено от доц. д-р Пламен Павлов, който е председател
на сдружение „Кръг Будител”. Сдружението е основен организатор на конференцията
в партньорство с Видинската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите и „Ротари
клуб” - Видин.

През целия ден на конференцията, водещи специалисти по история и археология ще
дискутират проблеми, свързани с опазването на културно – историческите ценности на
област Видин, възможностите за финансиране чрез европейските фондове в областта
на културното наследство и туризма, както и реализираните добри практики в
Северозападна България.
Форумът ще приключи утре с посещение на антична „Рациария” край с. Арчар. Преди
това – от 9.30 ч. в пресклуба на БТА, организаторите ще дадат пресконференция
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