
Вх. № ЧР-260 /15.06.12 г. 

О Т Г О В О Р 

на рецензиите и становищата за конкурса за професор по научната специалност 05.11.01 

Социология. 

Приемам с признателност и благодарност оценките, бележките и препоръките в 

трите рецензии и петте становища. Не мога да не споделя вълнението си, че и след 

смъртта си един от най-уважаваните и обичани социолози в България – проф. Николай 

Тилкиджиев, ме подкрепя с незаслужено щедрата рецензия, която ми е написал.  

Ще си позволя да взема отношение само по някои бележки и поставени въпроси в 

част от рецензиите и становищата. 

1. На справедливата бележка на проф. дсн Пепка Бояджиева, че не е разкрит и 

използван обяснителния потенциал на образованието като фактор, 

детерминиращ индивидуалното поведение по отношение грижата за 

собственото (и това на близките) здраве, мога да отговоря само следното: 

Проектът бе спечелен от ромска неправителствена организация, която отказа да 

ползва услугите на специализирана социологическа агенция, а нае ромски 

здравни медиатори и роми-студенти за провеждането на теренното изследване. 

Аз ги обучавах два дена как да осъществят на практика подбора на 

респонденти, и им предоставих детайлни указания за квотите по възраст, пол, 

населено място и образование, но те на много места са нарушавали 

инструкциите. По-високият образователен статус на респондентите е лесно 

обясним – с неграмотни и нискограмотни хора трудно се провежда едночасово 

интервю. Обединението на отговорите на лицата с основно и средно 

образование пък е методическа грешка на основната партньорска организация – 

испанската. Само те разполагаха с базата данни, което правеше невъзможно 

собствено преизчисляване и претегляне на резултатите. Прецених, че нямам 

възможност за коректно интерпретиране на данните по образование и затова се 

отказах да ги анализирам – всичко, което бих казала, би било спекулативно и 

емпирично необосновано. 

2. На бележката на доц. Елица Димитрова, че на базата на спецификите в 

репродуктивното поведение и семейните отношения в ромската общност съм се 

опитвала да ревизирам един демографски макромодел – теорията за Втория 

демографски преход – се чувствам длъжна да отговоря, че не го правя. Само 

посочвам, че Вторият демографски преход не протича при всички етнически и 

социални групи в страната, и предупреждавам, че понякога сме склонни да 



видим характеристики на Втория демографски преход там, където вероятно по-

прецизно е да говорим за инструментално или безотговорно поведение на 

партньорите, а не за осмислен индивидуален избор, но неравномерното 

развитие е характерно за всички социални сфери.  

3. Що се отнася до въпроса на доц. Елица Димитрова дали съавторството с 

докторант Станислава Моралийска при издаването на колективната монография 

„В огледалото на различието” не е по-скоро техническо, отколкото 

интелектуално сътрудничество, бих искала да призная, че съжалявам, че 

включих г-жа Моралийска на един много късен етап от работата по 

монографията, но че високо ценя приноса й и че съм убедена, че е недопустимо 

да се премълчава приноса на младите учени и докторантите в работите на 

техните титулувани колеги, което, за съжаление, се случва в нашата страна. 

 

15.06.2012 г.                                                     доц. д-р Илона Томова,  

С о ф и я                                                           ИИНЧ - БАН 

 


