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Вх. № ЧР-205/07.05.12 г. 

 

Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. дсн Пепка Бояджиева, 

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 

 

относно трудовете 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 описание на представените материали 

 

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

академичната длъжност “професор” за нуждите на Института за изследване на 

населението и човека при БАН с шифър 05.11.01 – Социология. Конкурсът 

изцяло съответства на образователния и научен профил на кандидата, на нейните 

професионални занимания, преподавателска дейност и научни постижения. 

 

Научните трудове, с които доц. Томова участва в конкурса, са публикувани след 

нейното хабилитиране. Тя представя 3 монографии – една самостоятелна, 

Здравето и ромската общност. Анализ на ситуацията в Европа: национален 

доклад за България. Мадрид: FSG, 2009 (146 с.), и две 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.). 

Авторството на доц. Томова във всяка от тях е ясно обозначено в самите 

издания. Представени са също 18 студии (две от тях са в съавторство) и 10 

статии; 8 от студиите и статиите са публикувани в международни научни 

издания, а останалите 20 – в престижни български научни издания. В 

количествено отношение тези публикации надвишават изискванията, поставени 

в Закона за развитие на академичния състав и свързаните с него правилници.  

 

Смятам, че публикациите на доц. Томова имат важна отличителна 

характеристика – като правило те съчетават теоретични анализи с богати 

емпирични данни и формулиране на конкретни предложения и политики за 

решаване на анализираните социални проблеми. В този смисъл професионалните 

изяви на доц. Томова очевидно са следствие от разбиране за социологията не 

просто като теоретична и емпирична, но и като граждански ангажирана наука. 
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2. Обща характеристика на научната, научноприложната и педагогическа 

дейности на кандидата 

 

Професионалният профил на доц. Томова впечатлява със своята многостранност. 

Тя е сред българските социолози, които успяват да постигнат разумен баланс 

между научна, научноприложна и педагогическа дейности, регистрирайки много 

активно и открояващо се присъствие във всяка от тях и особено в първите две. 

Академичните и обществените изяви на доц. Томова разкриват ясната й 

ориентация към актуални научни и социални проблеми, критичен патос на 

основни нейни тези и последователна гражданска ангажираност. 

 

Към вече очертаната научна активност на доц. Томова, маркирана чрез 

многобройните й публикации, следва непременно да се добави и 

впечатляващото й участие в изследователски проекти, както и изключително 

богата й експертната и консултантска дейност. В периода след 2000 г. доц. 

Томова е била ръководител на 14 изследователски проекти, от които 4 

международни и сравнителни, и е участвала като член на изследователските 

екипи на още 10 (част от които също международни). Нейните експертни оценки 

са били използвани от: Националния съвет по етническите и демографските 

въпроси към Министерски съвет, Националния съвет за сътрудничество по 

етнически и демографски въпроси към Министерския съвет, Генералния щаб и 

Министерството на отбраната,  Министерството на здравеопазването, МТСП, 

Президента на Република България, Европейската комисия, различни 

международни организации като УНИЦЕФ, UNDP, UNFPA, Световната банка и 

др. Тя е участвала активно в подготовката на важни стратегически документи, 

като Стратегията за равен достъп на уязвими малцинствени общности до 

медицински услуги, Националната стратегия за демографско развитие на 

Република България 2006-2020 г. и Плана за действие към Стратегията, както и 

при разработването на програми от различни български общини. 

 

 

3. Учебна дейност на кандидата 

 

Преподавателската дейност на доц. Томова се реализира на различни нива - 

бакалавърско, магистърско ниво, следдипломни специализации и школи. 

Основните й курсове са „Етничност и национализъм” в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски” и „Теории за етничността и национализма” 

в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Била е ръководител на един 

успешно защитил докторант и понастоящем ръководи друг. 

 

 

4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата 

 

Изследователският подход на доц. Томова има няколко основни отличителни 

черти. Първо, стремеж за постигане на единство между теоретични анализи и 

емпирична обоснованост, второ – търсене и отчитане на сравнителната 
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перспектива, трето – проследяване на динамиката на изследваните социални 

феномени, четвърто – последователни усилия основните изследователски изводи 

да бъдат конкретизирани като конкретни политики и предложения за 

усъвършенстване на обществените практики. Този научен стил сам по себе си е 

несъмнен белег за постигнат професионализъм, защото той позволява 

анализираните процеси и явления да се осмислят в дълбочина, като се отиде 

отвъд видимото и случайното и се очертаят тенденции и се формулират 

теоретически обосновани обяснения.  

 

Основните проблемни полета, в които са съсредоточени изследователските 

търсения и научните приноси на доц. Томова, са изследвания на етническата 

идентичност, на бедността и социалното изключване, на спецификата на 

здравния статус на ромите, на демографските процеси в съвременното българско 

общество. 

 

Представената авторова справка за приносите реално и по убедителен начин 

отразява постиженията на кандидата. Прецизността и коректността в авторовата 

самооценка ми дава основание да се концентрирам само върху някои от 

постиженията на доц. Томова. 

 

В центъра на изследователките интереси на доц. Томова са проблемите на 

етничността и по-конкретно – на социалното конструиране на ромската 

идентичност в България. На основата на богата емпирична база, включваща 

данни от изследвания от десетгодишен период, повечето от които сравнителни 

международни, доц. Томова подлага на критика модела на етнонационалната 

държава и разкрива неговата роля за създаване и възпроизводство на социални 

дистанции и  за маргинализиране на големите малцинствени общности у нас. С 

приносен характер е и разкриването на ролята на социални фактори, свързани 

със спецификата на пост-социалистическия период, и най-вече на 

икономическата криза, за разпространението на практики на институционална 

дискриминация на ромите в основните обществени сфери у нас. Специален 

интерес заслужават анализите на Томова, които подкрепят тезата на редица 

автори, че за формирането на етническото самосъзнание на ромите по-голямо 

значение имат не културните им модели, а стигматизацията и преследванията, на 

които са били подложени (Виж: Конструиране на ромската идентичност, 2005). 

Смятам за важно постижение и откроената на базата на емпирични данни от 

различни години зависимост между етническата идентичност (самоопределение 

и приписвана идентичност), от една страна, и промените в социалната позиция 

на индивида и преди всичко промените, очертаващи низходяща социална 

мобилност (загуба на работа и на дом, продължителна безработица и бедност), 

от друга. 

 

Дългогодишните изследвания на доц. Томова на ромската общност и натрупания 

богат емпиричен материал й позволяват да анализира прецизно и процесите на 

интеграция и дезинтеграция вътре в ромската общност. В това отношение 

заслужава несъмнено положителна оценка разкриването на сложната 
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обусловеност на отношенията между „стари” и нововъзникнали ромски групи и 

ролята в структурирането на общността на различните елити и преди всичко на 

новосъздаващите се политически елити. 

Доц. Томова има несъмнен принос за утвърждаването на понятието „социално 

изключване” и разкриване на неговия евристичен потенциал. Изследването на 

различните измерения на социалното изключване чрез следване на подход, при 

който се разглеждат едновременно процесите на интеграция и дезинтеграция, 

позволява на доц. Томова да обогати доминиращите теории в тази област преди 

всичко в аспекта на  връзката между социалното изключване и етничността. Доц. 

Томова привежда множество данни в подкрепа на една от основните си тези, 

която пронизва почти всичките й анализи, а именно, че социалното изключване е 

основният обяснителен фактор за редица процеси, наблюдавани в ромската 

общност, като например етническата мобилизация и етническия национализъм 

на ромите. Тук ще откроя две важни нейни постижения: 1)  доразвиването на 

тезата за социалното изключване като фактор за конструирането на 

маргинализирани етнически общности (на основата на изследвания на 

българските роми) и 2) в осмислянето на влиянието на различни ключови за 

съвременните общества институции, като армията, училището и местната 

администрация върху развитието на междуетническите отношения. 

 

Бих искала специално да откроя и приноса на доц. Томова за развитието на 

джендър изследванията и по-конкретно – на изследванията на факторите, които 

обуславят засилване на мъжката доминация и някои патриархални традиции в 

съвременното българско общество. Анализът на мъжкото господство в ромските 

общности и на причините за неговото възпроизводство позволяват да се 

аргументира изводът, че политиките, насочени към повишаване на културата на 

възпроизводство могат да имат успех само ако са ориентирани едновременно 

към всички представители на ромската общност – мъже и жени, млади и 

възрастни (Виж: В огледалото на различието, 2011, с. 86-91). Много интересни и 

с приносен характер са и анализите на доц. Томова на репродуктивното 

поведение и здраве на ромските жени (тук отново се демонстрира евристичният 

потенциал на теорията за социалното изключване), както и описаните и разкрити 

нови научни факти, свързани главно със сексуалната култура и формите на 

домашно насилие в ромската общност. 

 

Изследванията на доц. Томова върху демографската ситуация в нашата страна 

демонстрират евристичността на социологическия подход и възможностите, 

които той разкрива да се осмислят процесите в тяхната сложна и многофакторна 

обусловеност. Бих искала специално да обърна внимание върху задълбочения 

анализ на миграционните процеси сред ромите след 1989 г. Смятам за 

постижение предложената критика на теорията push-pull и разкриването на 

ролята на социалните мрежи в миграцията на ромите през последното 

десетилетие (Виж: Transnational migration of Bulgarian Roma, 2011). 

 

Богатият опит на доц. Томова в провеждането на емпирични социологически 

изследвания, особено на международни изследвания, е в основата на нейните 
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приноси от методологически характер. Те са свързани главно с разработването 

на въпросници и конкретни индикатори за измерване на междуетнически 

отношения, социални неравенства, здравен статус и достъп до здравни услуги. 

5. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранна литература 

 

От представената информация е видно, че публикациите на доц. Томова имат 

реално присъствие в научния живот и че те са видими, разпознаваеми и 

използвани от широк кръг учени както у нас, така и в чужбина. През периода 

2000-2011 г. са цитирани 47 от публикациите на доц. Томова, като общо 

цитиранията са 225, от които 96 са в международни издания.  

 

 

6. Критични бележки и въпроси на рецензента по представените трудове на 

кандидата 

 

Основната ми критична бележка е свързана с монографията „В огледалото на 

различието: Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване”, София: 2011. 

Като цяло тя е задълбочено и богато на емпирични данни изследване. 

Сравнителната перспектива, както и разкриването на динамиката на 

изследваните процеси и явления са от съществено значение за теоретическата 

дълбочина на анализа и за неговата полезност при разработването на конкретни 

политики. Смятам, че анализите биха имали още по-голяма стойност, ако: 1) 

извадката бе по-прецизна и 2) обстойно бе разкрит и използван обяснителния 

потенциал на образованието като фактор, детерминиращ индивидуалното 

поведение. Доц. Томова признава, че в това отношение са налице проблеми, като 

посочва, че „несъответствието на регистрираните данни със структурата на 

българското образование силно затруднява прецизното оценяване на влиянието 

на този важен фактор върху здравето и достъпа до здравни услуги” (с. 26). В 

случая става въпрос за това, че респондентите с основно и средно образование са 

обединени в една група. Налице е обаче още един съществен проблем – 

значително несъответствие по отношение на завършено образование между 

българската извадка и реалната образователна структура на българските роми. 

Така например 12,4% от попадналите в извадката са с начално образование, 

61,2% са с основно и средно, а 2,4% са с висше. От преизчисляването на данните 

от НСИ, направено от доц. Томова (с. 73 и с. 319), е видно, че сред българските 

роми начално образование имат значително повече в сравнение с тези от 

извадката – 28,3%, докато с основно и средно са много по-малко – 48,3 (41,8% с 

основно и 6,5% със средно); процентът на ромите с висше образование също е 

по-нисък – 0,2%. Отчитането на разликата във възрастовия обхват между 

извадката и данните за образователната структура (в първия случай над 15 г., а 

във втория – над 20 г.) не само че не би заличило, а би задълбочило това 

разминаване. Това изкривяване на извадката има две негативни от 

изследователска гледна точка следствия. От една страна, то пречи да се отчете 

влиянието на един толкова съществен фактор, какъвто е образованието, върху 

здравната култура и поведение на ромите – не случайно в монографията липсват 
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сравнителни данни по ниво на образование. На второ място, не отчитането на 

фактора „образование” „натоварва” с недоказана обяснителна сила други 

фактори (например местоживеене) или оставя откроени емпирични факти без 

обяснение (например, че „бащите роми в селата много по-често са посочвани 

като хора, които обикновено се грижат за малките, отколкото например тези в 

столицата”, с. 93). 
 

Разбирам и оценявам много положително опита на доц. Томова да разкрие 

ролята на социалното изключване за засилване на патриархалните порядки и на 

мъжката доминация в малцинствените общности у нас и преди всичко сред 

ромите, както и нейното убеждение, че по този начин може да се преодолее 

акцентирането върху „специфичната култура на малцинствата” и свързаните с 

него обществени нагласи и поведение. В тази връзка бих искала да формулирам 

един въпрос: Как, според нея, е възможно да се съчетае осъзнаването и 

поемането на отговорност от обществото като цяло за състоянието и процесите в 

ромската общност със също толкова ясно поемане на отговорност за собственото 

си развитие от самата ромска общност? 

 

 

7. Лични впечатления на рецензента от кандидата 

 

На основата на личните си впечатления от работата и публичните изяви на доц. 

Илона Томова мога с убеденост да кажа, че тя се утвърди като един от най-

изявените български социолози и социални учени. Нейната инициативност, 

творческа продуктивност, конструктивна нагласа и колегиалност са много 

полезни за развитието както на социологическата ни общност, така и на 

Института за изследване на населението и човека при БАН. 

 

 

8. Мотивирано и ясно формулирано заключение 

 

Върху основата на всичко казано по-горе за научните постижения, богатия 

изследователски опит и активна експертна дейност на доц. д-р Илона Томова 

категорично препоръчвам на членовете на уважаемото жури и на Научния съвет 

на Института за изследване на населението и човека при БАН да гласуват 

единодушно в подкрепа на избирането на доц. д-р Илона Томова на 

академичната длъжност “професор” (шифър 05.11.01 – Социология, 

професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 

културата). 

 

 

                                                                                        

 

07.05.2012 г.                                                                          

София                                                                                    

Проф. Пепка Бояджиева 


