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На учениците от СОУ”Св.св.Кирил и Методий”-Брегово и на всички проявяващи интерес
родолюбиви българи в района им предстои да се запознаят с филм за Софроний
Врачански, направен от Искрен Красимиров, родолюбив българин, един от
основателите в социалните мрежи на група „Незабравимата България”. Това каза за
Радио “Фокус”- Видин Ивайло Иванов, член на УС на Национален съюз „Съединение” и
създател на бреговската чета „Тимошки хайдути”.
//
„Незабравимата България” е отворена група в социалната мрежа фейсбук,
имат и собствена интернет страница, това е нов родолюбив проект, обединяващ
художествено-документални филми за българските национални герои с основател
Искрен Красимиров”, разказа Иванов. Той обясни, че те обикалят по училища и
читалища в цялата страна и представят филмите, които са изготвили за български
национални герои. Ивайло Иванов предвижда в скоро време филмът за Софроний
Врачански да бъде представен пред бреговските ученици. „Това е филм във филма.
Документален филм, в който има и стари снимки, но има и съвременен елемент-до
Софроний Врачански има и едно съвременно момче... Много интересно направен филм,
който авторите представят по музеи, училища, ходили са във Враца, били са и във
Видин”, коментира Ивайло Иванов. Той уточни, че в процес на създаване е и филм за
Христо Ботев, който филм, както и останалите създадени за български национални
герои следват автобиографичния ход на събитията, но пречупен през гледната точка на
авторите. Иванов, който споделя родолюбивите възгледи на създателите и
разпространителите на филми за националните ни герои коментира за радио
„Фокус”-Видин, че те гледат на това свое занимание като на мисия, противопоставяща
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се на чуждопоклонничеството и отстояват всичко българско, като правят достояние
филмите си на възможно повече деца, ученици и хора, проявяващи интерес към
българското.
Радио “Фокус”- Видин
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