Списание Епохи / The Journal Epohi [Epochs]

Том / Volume XXVII (2019). Книжка / Issue 2

Списание ЕПОХИ
Издание на Историческия факултет на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Journal EPOHI [EPOCHS]
Edition of the Department of History of
“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tаrnovo

Том / Volume XXVII (2019).
Книжка / Issue 2

ГЕОГРАФИЯТА НА ГЕОГРАФА.
В ЧЕСТ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. Д-Р РУМЕН ЯНКОВ
Поздравителен адрес, представен на научния симпозиум в чест
на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков,
проведен на 11 ноември 2019 г.
Димитър СИМЕОНОВ
The Geography of the Geographer.
In honor of Professor Rumen Yankov’s 60th-anniversary
Congratulatory address, presented at the Scientific Symposium in honor of
60th-anniversary of Professor PhD Rumen Yankov
Dimitar SIMEONOV
Изключителна чест и в същото време огромна отговорност е да поднеса своите поздравления
на това специално събитие, посветено на 60-годишния юбилей на учителя, преподавателя и близък
колега от катедра „География“ – проф. д-р Румен Янков.
В продължение на дни премислях и преосмислях собствено поставената си тема: „Географията
на Географа“, и какъв е емоционално-научният отпечатък, оставен от проф. Янков през последните 24
години. Да събереш в няколко страници професионалните успехи на толкова сериозен автор, особено
когато още от самото начало си му се възхищавал, прави задачата още по-трудна. И все пак настоящият
повод дава основание за равносметка.
Всеки текст е труден за следване проект за равномерен смислов път и какво е последващото
четене, ако не в процедура на изместване. Кой може да попречи на читателите да не разместват
отделните абзаци, да се задържат върху едни и да цитират други? И никой няма правото да налага
единствената и „вярна“ гледна точка. Едно е сигурно, че еднопътното авторово послание винаги се
превръща в многопътно от четящите го. А проф. Янков е именно такъв – научно многопътен, дълбоко
многопластов, по своему оригинален, винаги учещ се и учещ колегите си.
По стечение на съдбата вече 30 години проф. Янков е неизменно свързан с катедра „География“
в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Типично за хората, които отстояват
принципите си, неподвластни на времето и конюнктурата, техните академични бариери са доста посериозни и трудни за преодоляване. Със своята интелектуална устойчивост и идейни амбиции жалоните
са събрани и добруджанската идентичност е запазена, като през 2014 г. се усилва професорската
гилдия в Исторически факултет.
Преподавателят, зашеметяващ своите студенти с количествения си гений, се оказва, че впечатлява и с броя на публикациите си до момента. Във всички тях се забелязват професионалната
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градация и широк пространствен хоризонт, който определя самобитната му географска идентичност.
Йерархично възприетото изреждане налага да отбележим монографии, учебници, доклади, рецензии,
лекционни курсове в най-модерните и непрекъснато развиващи се географски направления (география
на населението и селищата в света, география на населението на България, география на селищата на
България, електорална география, регионален анализ на човешките ресурси, сравнителна геодемография
и много др.), които са фундаментът в разбирането на социално-икономическата география и са основополагащи в подготовката на всички нас, за нашите студенти и докторанти.
Но авторът, който защитава собствената си комплексна географска общностна принадлежност
и се опира на подвижността на реалния научен език, няма как да не се заплете и в ред други предизвикателства, сред които е приложността на ГИС технологиите. Нека си признаем честно – всички
сме се възползвали от висшия технологичен опит на проф. Янков в една или друга степен. Безкрайно
гъвкаво и търпеливо, а най-вече резултатно неговите картографски „рожби“ се откриват и изучават в
библиотечната и информационната съкровищница с марката ВТУ.
Румен Янков не е просто професор по география. Това е човек, основоположник на собственото
ми академично развитие, като чрез поведението си е коректив и стимул за усъвършенстване. Той е
пример за академична етика, придаващ географска увереност, модел за неегоистичния учен, протягащ
ръка за съавторство и научно ръководство, и никога не позволил си да играе ролята на ментор.
И ако това са част от приносите му като професионалист, то смело мога да кажа, че на него
дължа един от най-важните си житейски уроци: колкото и да мислиш, че всичко ти е ясно, то неочаквано
разбираш, че знаеш твърде малко и че винаги има поне още едно стъпало нагоре, което може да бъде
изкачено, стига системно да се трудиш и да вървиш по пътя целеустремено.
Уважаеми проф. Янков, пожелавам Ви да запазите Географа в себе си, да ни облъчвате дълги
години с вашата География чрез своя ентусиазъм и решителност. Здраве и късмет, за да отпразнуваме
всички заедно и следващите Ваши юбилеи!
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