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В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ДОЙКОВ (1930–2018)
Румен ЯНКОВ
В плен съм на
едно вълнуващо дунавско утро.
То се е врязало в паметта ми
и ме владее с вълшебна сила …
Събудих се в лодка сред великата река.
Дали не е метафора полетът на русалките
с моя полет в белия свят?
„Последният полет на Дунавските русалки.
Мемоарни капчици.“, 2015.

IN MEMORY OF PROF. VASIL GEORGIEV DOYKOV, PhD (1930–2018)
Rumen YANKOV
On 7 September Prof. Vasil Georgiev Doykov, PhD, a geographer and a lecturer of many years at our
university, a tireless popularizer of geography, passed away. A representative of a distinguished generation of
the post-war Bulgarian geographers, Prof. Doykov connected all his long life and works with Ruse, where his
family moved shortly after his birth. He was a tireless researcher of important questions concerning geography
of countries, towns and villages, transport, etc. In his books Prof. Doykov has described his impressions from
his visits in most of the European and some non-European countries. He excelled as an erudite scholar and an
example for his colleagues and students.
May his memory live forever!
На 7 септември 2018 г. напусна земния си път проф. д-р Васил Георгиев Дойков, учен географ,
дългогодишен преподавател в нашия университет и неуморен популяризатор на географската наука.
Проф. Дойков е представител на едно забележително поколение български географи, придобили
академичната си подготовка през първите следвоенни години. Роден е на 20 август 1930 г. в граничната
застава на тогавашната българо-румънска граница, край село Кютюклии (сега Цар Самуил, общ.
Тутракан), в която служи баща му. Скоро семейството се премества в Русе, градът на Дунав, с който
Васил Дойков свързва целия си живот и творчество.
Учи в Русе и Велико Търново, където завършва мъжката гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.
Висшето си образование получава в специалността „География“ на Софийския университет (1949–1953 г.).
След завръщането си Васил Дойков две десетилетия ръководи русенската вечерна гимназия
„Захари Стоянов“. Като задочен докторант през 1969 г. защитава докторат на тема „Икономогеографски
проблеми на Русе“ под ръководството на проф. Игнат Пенков. През 1970 г. е включен в колектива,
разработващ генералния план на крайдунавския град, където участва с геодемографска прогноза и
проучване на архитектурно-историческото наследство. В по-късните си изследвания проф. Дойков
многократно се връща на темата за европейско културно наследство на Русе.
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От 1973 г. Васил Дойков е главен редактор в Параходство „Българско речно плаване“, което му
дава възможност да осъществи над 60 рейса по любимата река. През учебната 1986–87 г. започва
преподавателската му работа в наскоро създадената катедра „География“ във Великотърновския
университет, а през следващата година е избран за доцент по икономическа география. След пенсионирането си доц. Дойков продължава да чете лекции по социално-икономическа география на страните
като хоноруван преподавател във ВТУ. Той отдава научен и преподавателски опит и в специалностите
„Европеистика“ на Русенския и Варненски свободен университет.
През 2017 г. като признание на големите му заслуги в развитието на географското образование
във висшето училище и на талантливото му научно творчество на Васил Дойков е присъдено званието
„Почетен професор на Историческия факултет“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“.
От първата си книга („Русе – икономогеографски очерк“, 1959 г.) до последната, 88-а по ред,
проф. Васил Дойков неуморно работеше върху актуални и значими въпроси на географското странознание, географията на селищата, географията на транспорта и др. В книгите си той вписа и непосредствените си впечатления от посещенията на десетки страни – почти всички европейски, Япония,
Корея. Сред най-важните монографични трудове са тези, посветените на развитието на Русе, Дунавския
воден път и градовете в България.
Още първите трудове определиха научноприложния акцент като водещ в изследванията му.
„Целта на работата е да се установят конкретните природно-географски и икономически условия на
нашия Дунав, да се определи миналото и съвременното използване на тези условия и да се посочат
възможностите за бъдещото им използване в многоотраслова насоченост“ („Река Дунав и нейното
стопанско значение за България“, 1964 г.).
Професор В. Дойков е автор на няколко учебника за студенти по дисциплините на регионалната
география, на христоматии и пътеводители, стотици географски статии в научно-популярни издания,
алманаси, речници и енциклопедии, вкл. чуждестранни.
В научната периодика на Историческия факултет участва в списанията „Архив за поселищни
проучвания“ и „Епохи“, в сборници от редица научни конференции във ВТУ и др.
На описание на обширното му творчество са посветени две биобиблиографии.
В академичната общност рядко се среща такъв пример за етичност, себеотдаване в изследователската и преподавателска работа, скромност и научна добросъвестност. Проф. Васил Дойков допринесе изключително много за израстването на по-младите си колеги. Той беше високо ерудиран и ценен
от студентите преподавател.
Поклон пред светлата му памет!
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