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1.  Моля, представете се?

Аз съм Иван Касабов, професор 
по езикознание, семиотика и 
реторика в Нов български уни-

верситет

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Представлявам Нов български уни-
верситет, който е добре известна ви-
сша образователно институция

3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това ?
Речниците. От ранна ученическа въз-
раст.

4. Имате одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има проекта в 
науката?
 „Електронна база данни на българска-
та антропонимия.Идентичност, прак-
тика и регулация на личните имена.“
За науката ползите от реализацията 
на проекта са очевидни от събирател-
ския, аналитичен и систематизацио-
нен характер на проекта. Важното е, 
че се очакват и значителни ползи за 
държавната администрация и за об-
ществото, като цяло.

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
„Проблеми на общата лексикология“, 
2013, Академично издателство „Проф. 
Марин Дринов“ – монография, пред-
ставляваща том 3 от академичната 
„Българска лексикология и фразеоло-
гия“

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
Науката има бъдеще поради нуждите 
на обществото, дори и в България.

Интервю на проф. Иван 
Касабов от НБУ

НАУКА
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Отлагането на адекватна за времето 
и световните тенденции реформа в 
управлението на науката ще продъл-
жи застоя и ще засили маргинализа-
цията на българската наука. 
Преди всичко, от съществена необхо-
димост е прекратяването с всякакви, 
чужди на същността на науката, об-
вързаности на теми и учени с нехарак-
терни за научния прогрес служби и съ-
ответни дейности.
7. Как оценявате работата на еки-
па си?
Като начало – много добра. Надявам 
се на отлична оценка за резултатите от 
проекта.

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука?
Да, макар че част от тях се интересуват 
повече от научна кариера, отколкото 
от действително научни занимания. 

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Да рискуват заради следването на ис-
тинските си интереси и убеждения.

10. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?
Това е обширна тема за цяло интервю. 
Най-простият начин да се отговори на 
този въпрос е да се сравни състояние-
то на българската наука с авангардна-
та световна наука.

11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?
Да. С речници и енциклопедии, както 
и с лексикографска издателска дей-
ност.
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