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СТАНОВИЩЕ 

от доц.д-р Татяна Коцева 

Институт за изследване на населението и човека, БАН 

 

относно научно-изследователската дейност на доц. д-р Илона Томова, участник в 

конкурс за академичната длъжност „професор”, обявен от Института за изследване на 

населението и човека при БАН, Шифър 05.11.01, Социология, професионално 

направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, ДВ бр.5/17.01.2012 г. 

 

 

1. Общо представяне на научната продукция. 

 

В обявения конкурс за академичната длъжност „професор” участва доц.д-р 

Илона Томова като единствен кандидат. Представената научна продукция 

включва 31 академични издания, от които три монографии, 8 студии и статии в 

международни академични издания и 20 – в български. Две от монографиите са 

в съавторство :  В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на 

ромите до здравеопазване, 2011, София: Академично издателство „Проф. 

Марин Дринов” (340 с.) и Етническите отношения в армията, 2002, София: 

МЦПМКВ (156 с.) и една е самостоятелна Здравето и ромската общност. 

Анализ на ситуацията в Европа: национален доклад за България. Мадрид: FSG, 

2009 (146 с.). 

 

2. Обща характеристика на научната продукция на кандидата.  
 

Доц.д-р Илона Томова е утвърден специалист в областта на етносоциологията, 

по-специално ромската проблематика  в България. Предмет на нейните 

изследователски интереси са ромите – образование, икономическа активност, 

репродуктивно поведение, семейство, джендър отношения, миграции, вътрешни 

йерархии и здравен статус, върху който са съсредоточени основно две от 

монографиите й. Многоаспектността в нейните социологически анализи винаги 

е основана на богата емпирична база данни от международни и национални 

изследвания, в които доц.д-р Илона Томова участва като ръководител или като 

основен изследовател. 

 

Приносните моменти в научното творчество на доц.д-р Илона Томова са 

свързани с разработките за ромския етнос в условията на 

етнонационалистическата държава, развитието на „националистическата 

национална държава” ( по Брубейкър) и стереотипизирането, стигматизирането 

и практиките на социална дискриминация към малцинствените етноси, в 

частност към ромите. На тази основа са и иновативните моменти в разработките 

на доц.д-р Илона Томова по отношение на етнически различия, неравенства, 

дистанции и социално изключване на основата на етнос. В този смисъл нейните 

разработки представляват многостранни анализи на процесите на дез/интеграция 

както на ромския етнос в българското общество, така и на протичащите процеси 

на социална йерархизация и неравенства вътре в ромската общност. 

Безспорен атестат за научните стойности на нейната продукция е 

представената справка за цитируемостта – 225 цитати, от които 96 са в 

международни издания и от авторитетни изследователи. 



 

Убедена съм, че със своята ерудиция доц.д-р И. Томова е интересен лектор и 

преподавател за студенти в курсовете по „Етничност и национализъм”, които 

води в ПУ „П. Хилендарски” и СУ „Св. Кл. Охридски”. 

 

Искам да отбележа и още едно качество на кандидата – активната й гражданска 

позиция, която тя отстоява както в своите текстове, така и в многобройните си 

участия като експерт, консултант в различни научно-приложни проекти, в 

съвети, комисии, в медии относно политиките за интеграция на ромския етнос в 

България. 

 

3. Заключение 

 

Богатата публикационна активност на доц.д-р Илона Томова, както и 

качествата й на безспорен експерт и задълбочен анализатор на ромската 

проблематика ми дават основание за висока оценка на нейното научно 

творчество и основание да препоръчам на Научното жури да присъди 

академичната длъжност „професор по социология”, шифър 05.11.01 от 

професионално направление Социология, антропология и науки за културата. 

 

Доц.д-р Татяна Коцева 

 

18.06.2012 г. 


