
Банско- градът на Вапцаров



От Радомир до Банско
Банско е град в Югозападна България, административен център на

община Банско, област Благоевград. През XIX век е център

на българщината в Пиринска Македония на територия, граничеща с

гръцко и турско население. Градът е известен зимен курорт.

Разстоянието от град Радомир до Банско е 127 километра.



Къде се намира?
Банско се намира в подножието на Северен Пирин на 927 m надморска

височина. Отдалечен е на 56 km от Благоевград, на 145 km

от Пловдив и на 150 km от София. Близо до града започва

националният парк Пирин. През Банско протича река Глазне.

Климатът е планински и позволява задържане на снежната покривка

от декември до април, а алпийският характер на Пирин планина

обезпечава отличните условия за професионален и любителски ски

спорт.



Как да стигнем до там?

До Банско можем да стигнем със собствен автомобил по

автомагистрала Струма, минавайки през Предела, с автобуси,

тръгващи от София и Благоевград, а също така и с теснолинейката -

влакче, тръгващо от гара Септември, минаващо през живописната

природа на Родопа планина.



И така…

Никола Вапцаров е роден на 7 декември (24 ноември стар стил)

1909 г. в град Банско, тогава все още в Османската империя. Баща

му е войводата на ВМРО Йонко Вапцаров, а майка му, Елена

Везюва, със съдействието на американската мисионерка мис

Стоун завършва американския колеж в Самоков и по-късно

става протестантска мисионерка и учителка.



Тъй като Вапцаров е виден български поет, оставил траен

отпечатък в нашата поезия, много от забележителностите в

родния му град са наречени на негово име.



Къща музей „Никола Вапцаров“
Къщата музей „Никола Вапцаров“ в Банско е родният дом на нашия

поет. Тя е сред първите музеи в Пиринския край. Намира се на

централния площад в града. Къщата функционира като музей от

1952 г., когато се поставя и началото на музейното дело в Банско.



В музея по указания на

майката на поета Елена

Вапцарова е възстановена

домашната обстановка от

времето на неговото детство.

През следващата 1953 година

приземният етаж на сградата е

подреден като музейна зала,

разширена пред 1969 г. Музеят

е реконструиран през 1979 г. и

в периода 1989 – 1991 година.



Читалище “Никола Вапцаров - 1894”
Читалище “Никола Вапцаров - 1894” - гр. Банско е най-големият

културен институт на територията на община Банско. Създадено с името

„Селска почивка”, днес читалището съхранява книжното наследство,

местните традиции и обачаи. В читалището водят своя редовен

творчески и организационен живот състав за народни танци, състав за

спортни танци, народен оркестър, детска вокална група, мъжки и

женски фолклорни певчески групи.



Площад „Никола Вапцаров“ 

Площадът се намира в центъра на града и е може би най-

посещаваното място. На неговата територия се намират общината,

голяма част от музеите, читалището, паметници, градинки,

заведения. Заведенията през лятото разполагат с външни маси, което

прави площада предпочитано място за срещи.



Паметникът…
Паметникът на Никола Вапцаров е паметник на културата с

национално значение, разположен в центъра на гр. Банско. С

творчеството си Никола Вапцаров (1909 -1942) се нарежда сред най-

популярните поети на на XX век. Негови стихове са преведени на над

50 езика. Вапцаров е единственият българин, удостоен с

Международната награда за мир през 1952 година.



Банско е курортно градче,

сгушено в прегръдката на Пирин.

Човек обикновено отива там с

цел отдих, но градът дава толкова

възможности да се обогатим

духовно и културно. Откъдето и

да минеш, накъдето и да се

обърнеш, навсякъде е Вапцаров,

Вапцаров, Вапцаров. Даже и

Лесотехническото училище в

града носи неговото име.

Трябва да се знае, да се помни.

Историята носи своя заряд.

Нейните личности носят своите

послания и са нашите корени, а

какво сме ние без корени? Как ще

се развием занапред, ако не

познаваме великите си предци и

творци?
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