Мемоари, военни разкази и спомени на опълченци се съхраняват във Видинския териториален архи
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Видин. Документите, съхранявани в Териториалния архив на Видин, свързани с
дейците на национално-освободителното ни движение, са от фондовете на Градско
общинско управление – Видин, Видинската еврейска община, Видинска митрополия и
личните фондове на Найчо Цанов, д-р Бърни Бончев, краеведа Генади Вълчев, както и
частични постъпления, дарени от наследници на опълченци, каза за радио “Фокус”Видин Светлана Кръстева, главен експерт в отдел «Териториален архив»- Видин. Това
са снимки и биографични сведения за опълченци, техни писма до народните
представители Найчо Цанов и Наум Златанов за отпускане на пенсии, протоколи, писма
и покани, които свидетелстват за събирането на помощи от гражданството на Видин за
построяването на храм-паметника в с.Шипка, храм-паметника Александър Невски в
София и паметника на Васил Левски в София. «Запазени са снимки и документи за
начина, по който са протичали честванията на годишнини от Освобождението, а именно
– молебени, панахиди, шествия. Молебени и панахиди за паметта на падналите за
Освобождението на България са се отслужвали както в катедралния храм на Видин
“Св.вмк.Димитър”, така и във Видинската Синагога”, допълни Светлана Кръстева. Тя
посочи, че в шествията са участвали представители на просветните, културните и
професионалните дружества в града. В отдел “Териториален архив” – Видин се
съхранява снимка от откриването на 12 януари 1898 г на паметник край село Иново,
издигнат в чест на падналите румънски воино за освобождението на Видин. През
последните години във Видин са постъпили и копия от централния Държавен архив,
включително и от отдел “Документи за българската история от чужди архиви” .
Светлана Кръстева посочва, че такива са гравюрите, изобразяващи румънската мисия
на Червения кръст в Калафат преди преминаването на Дунав, писма от френския
консул във Видин за живота в града непосредствено след Освобождението. “В
справочната библиотека на архива съхраняваме освен монографии и енциклопедични
справочници и сборници, посветени на Освободителната война и мемоари на участници
във войната , които днес са библиографска рядкост. Такива са спомените на
опълченеца, а по-късно и народен представител от Видин и дарител за града ни Георги
Добринович. Съхранени са и военни разкази и спомени на офицери, участници във
войната, издадени през 1879 година и през 1895 година”, заяви главният експерт в
териториалния отдел на Държавен архив. Във Видин се намират и писмата на
официалния кореспондент на правителствения вестник в Петербург – Всеволд
Крестовски, които са публикувани в книгата “20 месеца в действащата армия 1877 –
1879 г.” Много от ценните архиви са използвани за изложби, организирани от отдел
“Териториален архив”-Видин. радио "Фокус" - Видин
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