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В началото на 2008 г. нашата колежка, ръководителка и спътничка в развитието на методиката
на обучението по география и дългогодишен главен редактор на методическото му списание “Обучението по география” ст. н. с. Павлина Векилска
чества 90-годишен юбилей. Нейното име, дейност
и принос в развитието на методиката като наука и
практика е познато на учителите от цялата страна. А нейната заслуга в създаването и укрепването на списанието заслужава дълбока почит и признателност.
Дълъг, труден, но и ползотворен е жизненият и
професионален път на Павлина Векилска. Завършила висше образование – специалност география,
през 1941 г., тя първоначално е учителка, а след
това заместник директор и директор на училища в
София. От 1957 г. до края на своята активна трудова
дейност е научен сътрудник и старши научен сътрудник в НИИО “Акад. Т. Самодумов”. От 1966 г. е
научен секретар на института и отговаря за научно-изследователската работа в него, като същевременно е и дългогодишен ръководител на секция
“Природно-математическо образование”. Със своята всеотдайна, принципна и градивна дейност тя е
един от основните стожери на тази научна институция, имаща своя неоспорим принос в развитието и
усъвършенстването на българското образование.
В професионален план ст. н. с. Павлина Векилска работи приоритетно по проблемите на обхвата,
съдържанието и структурата на географското образование в средното училище, програмираното
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обучение по география, екологичното възпитание
на учениците чрез обучението по география и др.,
като по всички тези проблеми има значителен брой
публикации. Автор е на учебници по география за
средното училище. Участвала е с доклади и е ръководила регионални и национални научни симпозиуми и конференции, третиращи различни страни на
училищното образование и възпитание. А с активното си участие в редица международни срещи, конференции и други форуми е представяла достойно
българската географска наука и българското образование.
Сред своите колеги и преки сътрудници ст.н.с.
П. Векилска остави трайни, незаличими следи, свързани с нейната правдивост, доброжелателност и
честност. Те я помнят с добро и заради приноса £ в
тяхното развитие и утвърждаване на научното поприще. Не само нейните близки сътрудници, но и цялата национална географска общност съхранява
най-добри спомени от нейното дейно присъствие в
методиката на обучението по география.
Редакционната колегия на сп. “География ’21”
най-сърдечно и искрено поздравява Павлина Векилска с нейния юбилей, като £ пожелава още дълги
години здраве, жизненост и бодрост. Нейното дело
ще продължава да бъде пример за подражание в
служба на географското образование в българското училище.
Проф. Петър Лазаров
главен редактор
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