
Алеко Константинов
(1863-1897)



Биографични данни

• Алеко Иваницов Константинов е роден в град Свищов на 13 
януари 1863 г.

• Баща му – Иваница Хаджиконстантинов е виден свищовски
търговец.

• Майка му е от голяма видинска фамилия.



Образование

• Учи у дома при частните учители Мустаков и Васкидович.

• Свищовското училище - 1872-1874г.

• Априловската гимназия – 1874-1877г.

• Средно образование- гр. Николаев, Русия (1881г.)

• Право- Новорусийския университет в Одеса (1885г.)



Работа

• Писар в канцеларията на свищовския губернатор по време на 
Руско-турската война. 

• Съдия и прокурор в Софийския съд - /1885-1892г./

• Пом.прокукор в Софийския апелативен съд.

• Адвокат на свободна практика.



Алеко Константинов

Алеко Константинов е убит при неуспешен атентат срещу
съпартиеца му Михаил Такев на 23 май (11 май стар стил) 1897г.



Творчество

• Като творец Алеко се изгражда през 90-те години на 19век.

• Първите му отпечатани творби са стихотворенията
“Огледало”(1880) и “Защо?”(1881), публикувани във вестниците
”Целокупна България” и “Свободна България”.



Творчество

•“Бай Ганьо”

•Пътеписи

•Фейлетони



“До Чикаго и назад”

• Пътеписът е създаден през 1893 година след пътуването на 
Алеко в Новия Свят.

• В него са предадени впечатленията му от пътуването му до 
Америка.

• С тази своя творба авторът допринася за развитието на 
българския пътепис, който се превръща в художествено
явление.



Признателност

• С "Алековите дни" по традиция всяка година жителите на 
Свищов отбелязват 13.01 . В рамките на три дни градът се 
превръща в музей на Щастливеца. Стотици читатели от цялата
страна се събират в града, за да си припомнят факти от живота 
и делото му, за да го съхранят за поколенията.



Обекти кръстени на негово име

• Туристически център “Алеко” на Витоша

• Нос Алеко на антарктическия остров Ливингстън

• Връх Алеко в Рила

• Образът му е върху банкнота от 100 лева

Последната снимка на Алеко Константинов.



Паметник на Алеко Константинов на Черни 
връх,Витоша



Родната къща на писателя в Свищов


