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 Патронeн  празник на Професионална гимназия 
по туризъм „Алеко Константинов“ 

  
 

На  13 януари, се навършиха 155 години от рождението на Алеко 
Константинов (1 януари 1863г. - 11 май 1897г.) - може би най-чистият и 
искрен български писател.  

Професионална гимназия по туризъм в гр. Банкя има честта да носи 
името на големия човек, гражданин и творец Алеко Константинов.  

Има ли по-подходящо име за училище по туризъм? По инициатива  на 
Алеко се създава първото туристическо дружество в България, дало 
началото на организирания туризъм - изкачването на Черни връх. Неговият 
принос за туризма и  за природосъобразния начин на живот е огромен. 

По традиция училището  отбелязва своя патронен празник в края на 
м. януари. През учебната 2017/2018 година денят, определен за честването 
беше 26 януари 2018 год. (петък).  



Във фоайето на училището със съдействието на учителите по 
български език и литература беше експониран кът на писателя, в който 
може да се прочете информация за живота и творчеството му и да се видят 
книжни издания на негови творби. 

На 26 януари 2018 год. (петък) всички ученици и учители от ПГТ се 
включиха в разнообразни събития, посветени на патрона на училището с 
начален час  - 11.00 часа.  

Учениците от X-тите класове и техните класни ръководители  
отдадоха почит и поднесоха цветя пред паметната плоча за началото на 
организирания туризъм в градинката пред Народния театър "Иван Вазов" в 
гр. София. Плочата бележи мястото на началото на организирания туризъм 
у нас, което се поставя с изкачването на Черни връх на 27 август 1895г. 
Инициатор на това събитие е Алеко Константинов, който е основоположник 
на първото туристическо дружество. 

 
 

Паметникът представлява морена с апликирана към нея паметна плоча от 
метал, разположена на тревната площ вдясно от шадравана  пред 
Народния театър.  
 

 



Учениците от XI-тите класове заедно със своите класни ръководители 

поднесоха цветя в подножието на планината Витоша в кв. Княжево, където 

от 2012 г. е издигнат паметник на Алеко във формата на месингова глава 

върху плоча. Къде, ако не в подножието на Витоша, е мястото на паметник, 

посветен на големия човек, в чийто кратък живот наред с обществената и 

творческа дейност се нарежда и любовта му към природата – най-хубавото 

нещо, което вижда в България.   

 

 

 

От 2016 година в София има още един паметник на Щастливеца - 
статуята на писателя – сатирик, загледан към любимата  планина Витоша  
от едноименната пешеходна улица. В скулптурата Алеко е изобразен  с 
книгата „Бай Ганьо” под ръка, с куфар – винаги готов за пътешествия, а до 
него са поставени табели с посоки към различни световни градове - 
Будапеща, Прага, Виена, Чикаго и Свищов (родния град на писателя). 
Учениците от XII-тите класове заедно с класните си ръководители  



посетиха монумента и отдадоха почит  към автора на „Бай Ганьо“ и „До 
Чикаго и назад“ , поднасяйки цветя и напомняйки, че е важно не само да 
се снимаме с Щастливеца, а и да го четем.  

 

Щастливеца небрежно облегнат на уличен стълб и устремил 

поглед към любимата Витоша 

  

 



Учениците от VIII-ми и   IX-ти клас заедно със своите класни 
ръководители участваха в кулминацията на честванията - спектакъл, 
създаден и претворен  от ученици под ръководството на г-жа Ваня 
Харизанова в салона на Военния санаториум. В атмосферата на патриотичен 
дух и преклонение пред литературното наследство и паметта на 
Щастливеца премина спектакъла. Алеко ни остави мъдрост в своите 

фейлетони, очерци, хумористични разкази  и пътеписи. Свързваме Алеко най-
вече с неговия хумор и с най-прочутата му творба. Нито едно честване на 
Алеко не може да мине без бай Ганьо. Спектакълът открои големия принос 
и умението на Алеко Константинов да обърне огледалото на истината така, 
че да можем да видим собствените си силни и слаби страни, да се 
присмеем на недъзите, а най-висшата проява на интелект е чувството за 
хумор, насочено към себе си.  

„А сега дайте вино, музика, да му отпуснем края, защото може да си 
мислите, че на Бай Ганьо му е минало времето. Ама на, ей ма. Тук съм, жив 
съм, ваш съм.“ Думите в устата на героя на Алеко са  проявление на гения 
на един от най-емблематичните български писатели, заради които ще е 
актуален и в бъдеще за българите. „Бай Ганьо“ е най-близката до българина 
книга. Да се присмее на себе си, на своите привички и особености не всеки 
народ умее. А книгите на Алеко са  книгите, без които българинът не може 
да бъде разбран. 

Още в края на XIX век Алеко виждаше България като част от света - 
отиде до световното изложение в Чикаго и се върна назад, посети и 
световните изложения в Париж, Прага. Европеецът Алеко е актуален и в XXI 
век – векът на глобализацията и модерния свят без граници. И днес Алеко 
Константинов, който отвори нова страница в литературата с историите за 
Бай Ганьо и основа първото туристическо движение у нас ни помага да 
бъдем една истинска европейска нация.  

Гостите на тържеството - заместник-кметът на община Банкя Пламен 
Симеонов и секретарят на Местната комисия за БППМН Византи Христов 
останаха очаровани от въздействието на словата на преподавателката Ваня 
Харизанова и нейните ученици, които по един неподражаем начин 
грабнаха вниманието на публиката и докоснаха  сърцата на присъстващите. 
Заместник-кметът Пламен Симеонов  подчерта, че винаги с любов се среща 
с учениците и преподавателите от гимназията  и завладян от духа на 
празника   предложи да се направи паметна плоча или паметник на Алеко 
Константинов в училището. Той връчи поздравителен адрес на директора 
на училището от името на кмета Рангел Марков. 



С думи на благодарност за вълнуващото преживяване към екипа, 
създал спектакъла  и с поздрав към всички ученици, учители и целия 
персонал за празника се обърна г-жа Димитринка Колева-Васева – 
директор на ПГТ „Алеко Константинов“ – Банкя, като им пожела здраве, 
бъдещи успехи и да съхранят у себе си духа на Алеко.  

 

  

Част от официалните гости 
 

 
Момент от урока - спектакъл 

 



 
Тони под аплодисментите на публиката 

 

 
Хорото - естествен край на празника 

 

Честването на Патронният празник за пореден път доказа, че 
учениците от Професионална гимназия по туризъм в гр. Банкя са достойни 
последователи на Щастливеца. 

 


