
Вх. № ЧР-229/16.05.12 г. 

Р Е Ц Е Н З И Я 
за кандидатурата на доц. д-р Илона Иванова Томова  

по обявения конкурс за “Професор” 
(по 05.11.01-Социология) 

 
 
1. Общо описание на представените материали: 

Доц. д-р Илона Иванова Томова е единствен кандидат за обявения 

конкурс за “Професор” за нуждите на Института за изследване на 

населението и човека при БАН (ДВ бр.5/17.01.2012 г.), на основание чл.4 

от ЗРАСРБ и в съответствие с решение на Научния съвет на същия 

ИИНЧ-БАН (Протокол №3/23.02.2012 г.). Конкурсът буквално и 

съдържателно съответства на образователната подготовка и област 

на висше образование (№3), научните и учебни занимания и постижения, 

на специфичното професионално направление (№3.1.) и на 

професионалните разработки на кандидатката.  

Представените за конкурса научни трудове са общо 28 

(публикувани след хабилитирането през 2000 г.), сред които 3 

монографии, две от които в съавторство) и 25 научни студии и статии, 

като 7 от тях са в международни издания. Част от тях са резултат и на 

подкрепа на авторитетни международни организации, като  Фонда за 

население на ООН, Европейската комисия, UNICEF, западни 

университети. Публикациите обхващат основния професионален 

тематичен профил на доц. Томова, с който е известна в научната 

общност.  Приложен е и отделен списък на научно-изследователските 

проекти в същата проблематика и за същия период, ръководени (14) 

или с участието на кандидатката (10), а 11 от тях са международни. 

 
 
2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и 

педагогическа дейност на кандидата: 

Дори самото изброяване на научните трудове и изследователски проекти 

достатъчно релефно откроява специфичния профил на научните 

постижения на доц. Илона Томова през последните дванадесет години: 

етническите отношения и по-специално мястото, проблемите и 
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перспективите на ромите в България – техният здравен статус и достъп 

до здравеопазване, миграции, заетост и образование, социално 

изключване, възпроизводство, стигматизиране, варианти на 

идентичност, демографски политики, домашно насилие в ромските 

семейства, социални неравенства, човешки права. Справката за нейната 

институционална заетост маркира основните, решаващи пунктове в 

жизнената й траектория в изграждането й като един от водещите 

експерти у нас в областта на междуетническите отношения и 

особено в задълбоченото и многостранно изучаване на ромите и техния 

живот, трудности и възможни насоки на развитие. Очевидно 

подготовката, богатият емпиричен проучвателски опит, натрупан в 

Научно-изследователския институт за младежта (1984-1992), както и 

експертната работа по етническите и религиозните въпроси в 

Канцеларията на първия демократично избран президент, а и 

преминаването към интензивна изследователска работа в БАН, първо в 

Института по социология (1997-2009), след което и в Института за 

изследване на населението и човека, - бележат важните, ключови 

периоди на възходящия градеж на личностна биографична 

траектория на колега с безспорни и признати професионални 

успехи, изцяло отдаден на научното търсене. За известността й сред 

чуждестранната колегия допринасят специализациите й върху човешки 

права (в канадска фондация), върху бедността и етничността (в 

университета в Йейл), върху аналогични проблеми – в унгарския 

Институт за advance studies, върху идентичностите – в културологичния 

институт в Есен и върху посткомунизма – в Макс-Планк Институт в Хале, 

Германия, както и авторските й участия в множество авторитетни 

специализирани европейски и световни форуми. 

 
3. Учебна дейност на кандидата 
Въпреки че работи щатно в академични институти, доц. Томова е и 

търсен университетски преподавател. Тя изнася лекционен курс 

„Етничност и национализъм”(2005-2012) на бакалаври, в Историко-

философски факултет, специалност „Социология”, по 60 ч., със 

семинарни упражнения  по 30 ч.(на Пловдивския университет „Паисий 
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Хилендарски”). Има и лекционен курс „Теории за етничността и 

национализма”, в магистърска програма в Исторически факултет – от 45 

ч.(в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”). 

Подготвя и двама успешни докторанти, единият защитил и се 

вписал като уважаван и търсен специалист по проблематиката. Тя 

преподава своя богат изследователски опит на млади учени и чрез 

следдипломни специализации, вкл. в чужбина, в които тя участва като 

лектор по въпроси за социалното включване на ромите в Централна и 

Източна Европа, за социалните дистанции, предразсъдъци и стереотипи 

към ромите, за образованието и образователния достъп на ромите, за 

етническото и религиозно многообразие, за етничността и социалното 

неравенство, за „възродителния процес” и българските турци,  за 

етничност и социално изключване. 

 

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата: 

Получаването на званието “Професор” ще бъде напълно заслужен 

заключителен етап във формализацията на успешната кариера на 

доц. Илона Томова. Справката за приносите отразява адекватно 

постиженията й в представените за конкурса публикации, но бих казал, 

че самооценката е твърде скромна. 

Следвайки традиционните нормативни указания за характера на 

научните приноси, твърдя, че тя има достатъчно лични приноси в 

доразвитие на теории за ромската етничност (за социалното й 

конструиране чрез анализите на случая с България и връзката с 

неблагоприятния социален статус), в обогатяването на работещи 

теории в областта (№13, 14, 25 от Списъка с публикациите), както и в 

изследователски находки, на нови факти във вътрешно етническите и 

междуетнически отношения (напр. множество нови научни факти, 

доказващи и институционална дискриминация за социалното 

изключване на ромите от основни социални системи (трудова, 

политическа, общностна), типовете стереотипи и предразсъдъци към 

тях в България в периода 2001-2011 г., проблемите, свързани с 

външните миграции на българските роми (№3, 4, 5, 7, 12, 15, 18, 21, 23 

от Списъка с публикациите), обособяването на „дъщерни подгрупи” сред 
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вида „хорахане рома”, множеството и разнопосочни социални следствия 

от свръхконтрола на мъжа върху жената при ромите, за домашното 

насилие и бедността при този етнос (№10, 14) и пр., за здравните и 

демографски проблеми на ромите (лошият здравен статус, ниската 

здравна култура и нездравословния начин на живот, високата майчина и 

детска смъртност, силно ограничения достъп до здравни услуги - №1 от 

Списъка с публикациите, с. 294-314; вж. и №2, 6, 16, 17, 19, 20, 27). 

Освен изброеното, в такъв официален план остават недоизречени 

още приноси на доц. Илона Томова. Сред специалистите в 

проблематиката безспорно остава обстоятелството, че тя си е изградила 

авторитет на един от най-често цитираните и търсени експерти по 

ромската проблематика у нас (донякъде видимо и в дългия списък на 

цитиранията). Освен експерт при президента, тя е участвала и в 

разработки към НССЕДВ при МС, консултирала е в „етническата част” 

въпросниците на последните две национални преброявания на 

населението към НСИ при МС, да не изброявам нейните проекти в 

областта и онези, които е консултирала.  

Който не се е занимавал специално с тази твърде деликатна и в 

политическо отношение материя - не може да оцени множеството 

конфликтни моменти и напрежения, когато обясняваш и защитаваш 

научния подход и принципи в рамките на конкретна политическа 

конюнктура. Следил съм в медии как доц. Томова защитава принципно 

следваната методология от нападки на некомпетентни, но гласовити 

политици. Известно е, че и НСИ в своите преброявания следва 

възприетия в ЕС „метод на етническата самоидентификация” за 

определяне на етническата принадлежност. Знаем за редицата 

познавателни ограничения на този метод: той не е в състояние да 

предостави просто „обективни факти за истината”, а по-скоро за 

субективното самопричисляване, независимо дали то съответства на 

действителните майчин език и етнически произход или е резултат повече 

от успешната работа на активисти на етническа партия. Неслучайно на 

последното Преброяване (2011) 10% отказват да се самоопределят 

етнически, 10.4% - да посочат майчиния си език и 27.4% - своята 

религия… Но проблем с разбирането имат не само политици, а и колеги 
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от социалните науки, които показват смайващо непознаване на 

методически инструменти за допълнително преодоляване на слабостите 

на „етническата и религиозна самоидентификация”, прилагани и от 

български социолози още от началото на 1960-те и докладвани на 

световен социологически конгрес през 1966 г.; по-късно,  същото в 

основното се прилага, вече като stake-holders method (оценка на 

заинтересованите страни) или като метод на „триангулацията” на 

психолога Норман Дензин, ценéн за валидността и надеждността на 

информацията от Дейвид Силверман.  

 

5. Колективни публикации - представени са необходимите 

разграничителни протоколи. 

 
6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 
чуждестранна литература: 
В приложената справка има 47 установени от кандидатката преки 

цитирания, като част от тях са реферирани български и чуждестранни 

издания. Освен това, кандидатката прилага внушително сведение за общ 

брой на цитиранията - 225, с 96 цитирания в международни издания  и 

129 – в национални издания. Което надхвърля многократно необходимия 

минимум. 

 
7. Критични бележки на рецензента по представените трудове 
на кандидата: 
В някои от разработките доц. Томова лансира тезата за „политическото 

конструиране на ромската общност от елита й…”, който се стреми да 

наложи „културна хомогенност”(вж. напр. в Самооценката на 

приносите). За мен това твърдение малко надценява възможностите на 

ромския по-скоро „квази-елит” у нас? По-скоро в този „елит” се включват 

роми, успели в образованието си и/или включени, „отбрани” в по-

престижни социални групи, но те не съдържат класическите белези на 

отделен, самостоен етнически елит; в по-добрия случай те просто се 

включват в националния елит на обществото.  През последните 5-10 

години е налице по-скоро на процес на „конструиране” на „ромски елит 

отвън и отгоре”, от страна на националния политически елит, чрез 

кадрови подбор на „ромски лидери” и „ромски лобита”, необходими за 



 

 

 

6 

партийни и изборни кампании, вкл. чрез механизма на „позитивната 

дискриминация”, чрез назначаването на „свои”, лоялни роми – в общини 

и общински съвети, в централни ведомства и ръководства, чрез 

редовното им канене на местни и национални форуми. При последните 

тези роми, покрай приятната, често и луксозна атмосфера, се усещат, 

самовъзприемат и като „избрани” сред останалите роми. Важно е обаче, 

че по такъв начин не само не се формира нов „ромски елит”, но и на 

практика тези „избрани” отслабват и скъсват с общността, от която са 

произлезли и която уж трябва да представляват. Същото е установено и 

от румънски изследователи при техните роми. 

 
8. Лични впечатления на рецензента от кандидата 
Познавам лично колегата Илона Томова от назначаването й в Института 

по социология от 1997 г., като компетентна в областта, в която се е 

посветила, като извънредно дееспособен, целеустремен, широкоскроен, 

контактен и продуктивен изследовател, с модерно мислене, какъвто 

всяка научна институция би желала да има. Заемането и на 

административни длъжности - научен секретар, зам.директор, 

ръководител на звено, а понастоящем и председател на институтския 

научен съвет – са естествен аксесоар към енергичната й индивидуална 

природа и отлична организация, позволяваща й безконфликтно да 

съчетава изследователски и организационни функции. Нямам съвместни 

публикации. 

 
9. Мотивирано и ясно формулирано заключение: 
Върху основата на всичко написано по-горе за научно-

изследователските постижения, полезна експертна работа, 

публикационни и проектни изяви, учебно-преподавателска дейност, 

препоръчвам на членовете на Научното жури и на Научния съвет на 

ИИНЧ при БАН да гласуват категорично в подкрепа на 

присъждането на научното  звание “Професор”(05.11.01 – Социология) 

на доц.д-р Илона Иванова Томова. 

Рецензент:  Проф. д.с.н. Николай Тилкиджиев,  
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 4 май 2012 г., София 


