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по туризъм „Алеко Константинов“ 

  

 

На  13 януари се навършиха 157 години от рождението на Алеко 
Константинов (1 януари 1863г. - 11 май 1897г.).  

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. 

През учебната 2019/2020 година денят, определен за честването 
беше 12 февруари 2020 год. (сряда).  

Ученици, учители, ръководството на ПГТ и гости от районната 
администрация с интерес проследиха интердисциплинарния открит урок  - 
спектакъл, създаден и претворен  от ученици под ръководството на г-жа 
Ваня Харизанова. В атмосферата на патриотичен дух и преклонение пред 
литературното наследство и паметта на Щастливеца, премина спектакълът. 
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. В 
образа на националния герой се превъплъти ученик от училището. 
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 е 
чувството за хумор, насочено към себе си.  „Бай Ганьо“ е една от най-
близките  до българина книги. 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. 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. 

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 модерният 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.  

С думи на благодарност за вълнуващото преживяване към екипа, 
създал спектакъла,  и с поздрав към всички ученици, учители, и целия 
персонал 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. Г-жа Колева сподели, че е щастлива да 
ръководи училище по туризъм, чийто патрон е Алеко Константинов. 

Александра Александрова от районна администрация поздрави 
младежите и ги успокои, че всеки народ си има своя Бай Ганьо, въпросът е 
да се поучим от неговите отрицателни черти и да бъдем по-малко 
байганьовци. 

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