
 

Вх. № ЧР-235/18.05.2012 г. 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и научно-изследователската дейност 

на доцент д-р Илона Иванова Томова,  

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 
„професор” по социология, шифър 05.11.01. в област на висше образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата, обявен в ДВ бр. 5 от 

17.01.2012 г.  за нуждите на Института за изследване на населението и човека 
при БАН 

от доцент д-р Петя Любомирова Кабакчиева, 

Катедра Социология към СУ «Св. Кл. Охридски»,  
професионално направление Социология, антропология и науки за културата, 

специалност Социология  
 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили 

по конкурс, обявен от Института за изследване на населението и човека при 

БАН (ДВ, бр 5 от 17.01.2012 г.) за нуждите на секция „Възпроизводствени 

процеси и структури на населението”. Представените по конкурса документи 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника на БАН. 

Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи един кандидат - д-р 

Илона Иванова Томова, доцент в Института за изследване на населението и 

човека при БАН. Доцент Томова е представила списък от общо 31 заглавия, 

от които три монографии, две в съавторство, 8 статии и студии в 



международни академични издания и 20 в български, от тях 18 са студии и 10 

– статии.   

2. Данни за кандидата 

Познавам доцент Томова като доказал се професионалист-социолог и 

човек с изявена гражданска позиция, със собствено лице и в науката и в 

публичния живот – качества, изключително важни за един бъдещ професор. 

Нямам съвместни публикации с нея и общи проекти, оценката ми се основава 

на познаването на научните й трудове и публични изяви. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Убедено твърдя, че доцент Томова е водещ учен в областта на 

етносоциологията и всепризнат експерт по въпросите на ромите в България и 

тяхната /не/интеграция. Тя е анализирала цялостния им начин на живот:  

образование, заетост, миграции, демографски статус, социални йерархии; 

както и вписването/отхвърлянето им от българското общество – стереотипите 

за тях и изключването им. В последно време фокусът й е върху здравния им 

статус, както се вижда от представените две монографии. Но анализите й 

дори на конкретни аспекти от живота на ромите винаги са поставени в 

цялостния контекст на етническите отношения в България и на 

посткомунистическата ситуация; в трудовете си тя постоянно сравнява 

социалния статус на роми, турци, българоезични мюсюлмани и българи. 

Затова считам, че текстовете й, освен в етносоциологията, са и значим принос 

в полето на социологията на социалните неравенства, както и в 

посткомунистическите изследвания, в т.нар. изследвания на прехода 

(“transition studies”).  

Важен аспект в подхода на доцент Томова е неговата 

интердисциплинарност, използването както на демографски редове, така и на 

социологически и исторически анализи, и на социално психологически 



методики. Това прави възможно анализирането на конкретен проблем от 

различни гледни точки, в диахронното му развитие, и в сравнителна 

перспектива. Здравният статус на ромите не се разглежда сам по себе си в 

последната й книга, а се обвързва с макроикономическата обстановка в 

страната, с демографския профил на ромите, със заетостта им, с 

пространствената им обособеност. В „Етническите отношения в армията” 

доцент Томова не „остава” само в сферата на армията, а отново задава 

цялостния контекст на етническите отношения в страната, образованието и 

безработицата сред ромите, стереотипите към тях, и чак след това анализира 

отражението им в армията; както и сравнява мненията на кадровите офицери 

с мненията на българските граждани, и т.н. Специално искам да отбележа в 

тази книга фокуса върху страховете, захранващи етническото напрежение у 

нас.  

Сравнението е основен метод на доцент Томова, тя никога не се 

„затваря” само в конкретните данни, а ги съизмерва във времето и в 

международен план. Така етническата проблематика придобива социална 

плътност от различни перспективи. 

Убедена съм, че този ерудиран холистичен подход впечатлява и е 

изключително полезен за студентите от ПУ „П.Хилендарски”, където тя води 

курс „Етничност и национализъм”     

4. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

За значимостта на научните трудове на доцент Томова говори посочения 

от нея индекс на цитируемаст – тя е посочила общо 225 цитирания на нейни 

публикации, от които 96 в международни издания. Текстове на Илона Томова 

са цитирани от световно известни учени като Уил Кимлика, Иван Селени, 

Лесли Холмс.  



Както отбелязах по-горе, трудовете на доцент Томова са ключови за 

налагането и утвърждаването на етносоциологията у нас. Илона Томова 

доразвива социално конструктивистката парадигма по отношение на 

формирането на групови идентичности и в тази насока според мен са най-

значимите й теоретични приноси. Ще изброя няколко: оспорването на 

определянето на ромите като етническа общност и дефинирането им като 

етническа категория; изследването на формирането на етническо общностно 

самосъзнание и етническа мобилизация сред ромската интелигенция в 

България през последните години, двойнственото формиране на ромската 

групова идентичност – като негативна от страна на българите и като 

позитивна от страна на ромите /основно в статията „Конструиране на 

ромската идентичност в България”, Социологически проблеми, бр. 3-4, 2005, 

но тезите се отстояват и в по-късните трудове/. Изключително оригинален и 

иновативен е анализът на обособяването на групата на „голите цигани” като 

най-ниско стоящи в социалната и ромската йерархия – съчетаването на 

медицинското изследване на д-р Торнев, доказващ общия генетичен 

произход на всички ромски групи с историческия и институционален анализ 

на Илона Томова показва как една социално конструирана идентичност 

постепенно започва да се мисли като „природна” и допълнително засилва 

стигматизацията. Статията „Социологията и интердисциплинарното 

познание: Изследването на малцинствата – интердисциплинарният диалог” 

/Социологически проблеми, бр.1-2, 2007/ е блестящ пример на само за 

значимостта на интердисциплинарността, но и за приложението на 

социологическия метод. 

Що се отнася до приложните приноси на теоретичните разработки на 

доцент Томова, те ясно се виждат в множеството стратегии за политики за 

интеграция на ромите, на които тя е автор или е участвала в разработването 



им. Бих обърнала внимание на повтарящото се предупреждение в серия 

нейни трудове, че в България е напълно възможно избухването на етнически  

конфликт в резултат на „национализма на национализиращата държава” 

/Брубейкър/ и новоформиращия се ромски национализъм.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-

приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и 

убедено препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при 

Института за изследване на населението и човека при БАН да избере Илона 

Иванова Томова да заеме академичната длъжност „професор” по социология, 

шифър 05.11.01. в професионално направление Социология, антропология и 

науки за културата. 

 

18.05. 2012 г.  Доцент д-р Петя Кабакчиева 

 

 

 


