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Вх. № ЧР-233/17.05.12 г. 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

на проф. д.н. Лозанка Пейчева – член на научното жури за 

провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор” в Института за изследване на населението и човека при 

БАН, обявен в ДВ бр. 5 от 17.01.2012 г. 

 

 

Доц. д-р Илона Томова е единственият кандидат по обявения 

конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в Института за 

изследване на населението и човека при БАН. Както личи от приложените 

за оценка документи и публикации, става дума за един утвърден учен, 

разпознаваем сред българска и международна академична общност. 

Предложените за рецензиране текстове са публикувани в периода 2001-

2011 г., след хабилитацията на Илона Томова (май 2000 г.).  

Доц. д-р И. Томова участва в конкурса със следната научна 

продукция: 3 монографии, две от които в съавторство, 28 студии и статии, 

публикувани в България и в чужбина (на български, английски и немски 

език). Осем от студиите и статиите са резултат от работа по научни 

проекти и конференции, финансирани от Европейската комисия, 

Университета Мейджи в Япония или по програма PHARE на Йейлския 

Университет, Института по културна антропология „Макс Планк” в Хале, 

Института за Югоизточна Европа в Мюнхен, Международния Център за 

изследване на малцинствата и културните взаимодействия и са 

публикувани в престижни международни издания. Осем публикации, 

представящи работа по международни проекти, са публикувани в 

българска научна периодика (сп. „Социологически проблеми”, 

„Население”) и в научни сборници. Друга значителна част от 
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публикациите са станали възможни благодарение на финансиране на 

проекти от Фонда за население на ООН (4), Европейската комисия (5), 

УНИЦЕФ, Института за култура и наука в Есен, държавни и местни органи 

на властта.  

Заедно с това, в професионалната биография на Илона Томова се 

вписва нейната активна преподавателска дейност – като лектор в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”, и като научен ръководител на 

докторанти, един от които успешно защитил дисертация. 

Към това се добавя участие на Илона Томова в десетки научни и 

научно-приложни проекти, някои от които разработвани под нейно 

ръководство. В представената биографична справка като приноси с 

приложен характер се сочат множество експертни оценки, социални 

анализи, SWOT-анализи и мониторинг на различни социални процеси и 

програми, извършвани от Илона Томова в периода 2001-2012 г. по поръчка 

на международни организации, държавни институции, органи на местната 

власт и неправителствени организации. 

Основните перспективи в професионалната кариера на Илона Томова 

– изследователската, образователната и експертно-приложната – взаимно 

се обуславят и се преливат една в друга.  

Приносите в направената самооценка са разпределени в няколко 

групи: 1) теоретични приноси; 2) приноси от методологично естество; 3) 

приложни приноси. 

Според моето мнение, особен интерес в научното творчество на доц. 

Илона Томова представляват нейните изследвания върху ромите в 

България и някои аспекти на социалното им битие: здравеопазване, 

миграции, конструиране на идентичност, насилие, социално изключване. 

Вижда се, че в своите изследвания Илона Томова описва и анализира 
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социалната динамика и развитие на известен брой феномени, проявявани 

по своеобразен начин при ромите.  

Сред приложените за оценка публикации, определен принос 

представляват тези, в които Илона Томова разглежда проблемите на 

конструирането на ромската идентичност („Различните – между стигмата и 

признаването” (2009); „Социологията и интердисциплинарното познание: 

Изследването на малцинствата – интердисциплинарният диалог” (2007); 

„Етничност и социално изключване. Ромите в посткомунистическия 

период” (2006); „Конструиране на ромската идентичност в България” 

(2005)). В тях авторката се опира на тезата за ролята на социалното 

изключване за конструирането на маргинализирани етнически общности и 

я развива на базата на сериозен анализ на факторите за социалното 

изключване на ромите в исторически план и в съвремието. В студията 

„Конструиране на ромската идентичност в България” Илона Томова 

разглежда ролята на мощни институции като източноправославната 

църква, държавната и данъчната администрация в Османската империя и 

държавните институции в новосъздадената българска държава за 

формирането, укрепването и разпространението на негативните 

стереотипи, ниския социален статус и дискриминационните практики по 

отношение на ромите.  

Анализът на социалното изключване на ромите е използван умело за 

обяснение на демографските специфика на тази общност, особено – на 

ранната брачност и раждаемост в групата. Тезата на Илона Томова, че 

социалното изключване на ромите, оставящо представителите на тази 

общност без значима социална роля и без достъп до властови позиции в 

обществото, води до засилване на мъжката доминация в групата, тъй като 

това е единствената сфера, в която мъжете могат да упражняват легитимно 

(поединично и като социална група) власт и контрол над друга група – 

жените в общността, е много евристична. Тя е разгледана в статията й 
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„Раждаемост и репродуктивно здраве при ромите…” (2009) и доразвита в 

монографиите „В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на 

ромите до здравеопазване” (2011) и „Здравето и ромската общност. Анализ 

на ситуацията в Европа: национален доклад за България” (2009). 

Следвашият тематичен кръг, по който Илона Томова работи, е 

посветен на здравеопазването и ромската общност („Здравето и ромската 

общност. Анализ на ситуацията в Европа: национален доклад за България”; 

„В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на ромите до 

здравеопазване”). В тази насока са засегнати темите за демографския 

профил на българските роми, структура на ромското домакинство, здравно 

осигуряване, здравен статус, болести и здравни проблеми. Съществен 

принос представляват наблюденията и изводите на авторката относно 

социално-демографските характеристики, които контекстуализират 

специфичната ситуация на ромските общности и обясняват част от 

социалните детерминанти на здравето, самооценката на ромите за 

здравното им състояние. 

Заключение: Представените резултати от изследователската работа 

на доц. д-р Илона Томова разкриват нейната научна компетентност, 

професионализъм и индивидуални приноси в българското обществознание. 

Това ми дава основание да декларирам положителния си глас за избора на 

доц. д-р Илона Томова на академичната длъжност „професор” и да 

препоръчам на почитаемия Научен съвет на Института за изследване на 

населението и човека при БАН да потвърди този избор. 

 

17.05.2012                                         проф. д.н. Лозанка Пейчева 
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