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Кое Ви запали към науката и кога 
се случи това?
Случи се, още докато бях I курс в уни-
верситета. Етнологията не беше от 
първите ми предпочитания, когато 
кандидатствах, но още първите месе-
ци, усетих, че това е наистина нещо 
различно

В коя научна област (или в кои 
научни области) са Вашите зани-
мания в момента?
Етнология, културна антропология

Вашата организация подпомага 
ли и насърчава ли младите уче-
ни?
Да. Като научен институт и музей, това 
е един от основните приоритети.
 
Има ли бъдеще науката в Бълга-
рия и как го виждате Вие?
Науката винаги има бъдеще. Специал-
но в хуманитаристиката нещата стоят 
по- различно, младите нямат голяма 
заинтересованост. Няма бърза реали-
зация и първоначално ниското запла-
щане са определящи при техния из-
бор. 
 
Как оценявате работата на екипа 
си?

Имаме добри резултати, но сме далеч 
от това, което искаме да постигнем.

Какво е да си „млад учен” в Бъл-
гария?
Това, че си млад.  Доста трудно е, 
трябва непрекъснато да се доказ-
ваш.

Какви са развитите структури и 
механизми за привличане и за-
държане на млади кадри във Ва-
шата сфера?
Обучението на докторанти е основен 
механизъм. Един от основните прио-
ритети е след това, при успешна защи-
та, те да бъдат назначени на работа. 

Интервю с Димитър Васи-
лев, докторант в ИЕФЕМ, 
Етнографския музей
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Също така имаме различни стажант-
ски програми. 

Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?
Отношението към нея. Не само на дър-
жавните институции и хората, но и на 
всички ние, които сме в тази сфера.
 
Занимавали ли сте се с нещо дру-
го извън научната работа?
Да, и продължавам да се занимавам.

Какво е общото състояние на 
сферата на наука и на научните 
изследвания, с които Вие се за-
нимавате?
Винаги се е развивала, със страхотни 
изследвания, но поради спецификата 
си, дълго време е била по консерва-
тивна и е гледала само в точно опре-
делени посоки. Последните години 
нещата се раздвижиха, кръгозорът се 
разшири и определено това, води до 
все повече добри резултати.

Пред какви проблеми е изправе-
на у нас тя според Вас?
 Не разбирането, а оттам и принизява-
нето и спрямо другите и сходни науки.

Имате ли предложения за подо-
брения на нормативната уредба 
на науката и на научните изслед-
вания у нас?
 Имам наблюдения и мнение, но не 
смятам, че съм компетентен все още 
за такива предложения.

Каква е финансовата осигуре-

ност на науката и на научните 
изследвания, с които Вие се за-
нимавате?
 Почти никаква за съжаление.

С каква материално-техническа 
база разполагате? (Библиотеки, 
лаборатории, оборудване и др.)
След реформите в БАН и обединение-
то на ЕИМ и ИФ имаме библиотеки, 
научни архиви, видео и аудио архиви, 
Етнографският музей разполага със 
собствен архив, фондове и експози-
ционна площ. 

Удовлетворяват ли Ви възмож-
ностите за мобилността (посеще-
ние на чуждестранни универси-
тети, институти и лаборатории 
по линия на някаква програма) 
на българските учени? 
 И да и не, има възможности, но оп-
ределено ако трябва да сравним с дру-
гите държави, трябва доста неща да се 
подобрят.

Как, според Вас, би могла да се 
усъвършенства институционал-
ната структура на науката?
 Чрез намаляване на администрация-
та, обединението на научните инсти-
тути беше добра идея, но като че ли, 
не се получават желаните резултати.

Според Вас, какви са перспекти-
вите пред професията учен (нау-
чен работник)?
 Такива, каквито си ги направи той са-
мия.

Как, според Вас би могъл да се 
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подобри социалният статус на 
учените в България?
Ние самите трябва усърдно да рабо-
тим за това, няма кой друг да ни го на-
прави.
Има ли, според Вас ограничения 
в достъпа до научна работа в Бъл-
гария?
 Има проблем в определението кое е 
научна работа.

Има ли, според Вас, съответствие 
между образователната подго-
товка на учениците и на студен-
тите и кариерата на учен?
При учениците определено нивото е 
доста ниско последните години. При 
студентите също има доста пропуски 
в подготовката, но ако човек има же-
лание, може да излезе на доста добро 
ниво от университета.

Одобрявате ли изграждането на 

интердисциплинарни и полидис-
циплинарни изследователски 
групи чрез създаване на виртуал-
ни изследователски общества?
(Например - интернет базирани 
научни форуми.)
 Да, определено. И то е важно, не само 
заради времето, в което живеем.

Какво е, според Вас, значението 
на науката и на образованието 
за стратегическото развитие на 
България?
 Би трябвало да е основно, но това ос-
тава повече на приказки, отколкото на 
действия.

Как виждате бъдещето на БАН?
Като основна, както научна, така и об-
разователна структура, която обаче на 
този етап има нужда от още доста про-
мени.

БГ Наука е безплатно, 
защото знанието трябва да 
достига до всеки.

БГ Наука е електронно 
издание, за да може всеки 
българин по света да има достъп до него.

www.nauka.bg 
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