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Вх. № чр-230/16.05.12 г. 

Рецензия 

по конкурс за професор по Социология 

към Институт за изследване на населението и човека при БАН, 

обявен в ДВ бр. 5/17.01.2012 

 

Член на научно жури: проф. дсн Майя Грекова, Катедра Социология, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Документи за участие в конкурса в посочения в обявата срок е подал един 

кандидат – доцент д-р Илона Иванова Томова. Всички подадени от кандидата 

документи отговарят на изискванията.  

Познавам Илона Томова от 1991 г., когато работихме заедно в екипа на 

изследването „Етнокултурната ситуация в България“. След сътрудничеството ни 

в този проект не сме работили в един и същ изследователски екип и нямаме 

общи публикации. Но през тези 20 години, поради близостта на 

изследователските ни интереси, съм се интересувала от резултатите на 

проектите, които Илона Томова е ръководила, и познавам добре нейните 

публикации. Имали сме различни поводи да обсъждаме както разработвани 

теоретични проблеми, така и изследователски резултати от емпирични 

изследвания най-вече в полето на: проблематиката на конструирането и 

преутвърждаването на етническите идентичности в България в периодите на 

социализма и на демократичните промени, и по-конкретно – на ромската 

идентичност; интеграционните политики, насочени най-вече към ромското 

малцинство в България, проблемите на тяхната реализация на местно ниво и в 

областите на образованието, здравеопазването и жилищните условия, на 

пазара на труда; и т.н. 

В конкурса за професор по социология доц. Илона Томова участва с 3 

монографии: В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на 
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ромите до здравеопазване. София: Академично издателство „Проф. Марин 

Дринов”, 2011 (в съавторство със Станислава Николова), Здравето и ромската 

общност. Анализ на ситуацията в Европа: национален доклад за България. 

Мадрид: FSG, 2009, Етническите отношения в армията. София: МЦПМКВ, 

2002 (в съавторство с Янцислав Янакиев), 28 студии и статии, от които 7 на 

английски и 1 на немски език в престижни чужди списания и сборници. Броят и 

съдържанието на публикациите, както и характерът на изданията свидетелстват 

за сериозна и отговорна изследователска работа в периода след хабилитацията 

през 2000 година. 

В настоящата рецензия се фокусирам върху две от монографиите, доколкото 

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

доклад за България съдържателно присъства в последната монография В 

огледалото на различието: Здравен статус и достъп на ромите до 

здравеопазване, и върху част от статиите/студиите, които съдържателно не са 

включени в посочените две монографии. Изключвам от вниманието си 

публикациите под № 8 и № 27, тъй като са в съавторство, и № 7, защото не 

ползвам немски език. Двете монографии, които са в центъра на вниманието ми, 

са в съавторство, но приносът на авторите е ясно обозначен в изданията. 

Монографията  В огледалото на различието: Здравен статус и достъп на 

ромите до здравеопазване фактически е лично дело на кандидата, доколкото 

приносът на съавтора – Станислава Николова, е в изготвянето на графиките и в 

събирането и обработката на материали върху здравната реформа в България. 

Съавторът на Илона Томова в монографията Етническите отношения в 

армията Янцислав Янакиев е представил подготовката на изследването и 

основните резултати от него, докато аналитичната част (повече от половината от 

текста) е нейно дело.     

Преди да премина към преглед на научните постижения на кандидата, които 

откривам в публикациите й, смятам за необходимо да подчертая три важни 

взаимосвързани особености на присъствието на доц. Илона Томова в 

българската академична социологическа общност: 
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1. Независимо дали са по-скоро теоретични, или по-скоро практически 

нейните изследователски интереси, реализирани в конкретни 

проекти/публикации, те винаги имат като основание значим и актуален 

социален проблем, а като ориентир – предоставянето на научна основа 

за вземането на управленски решения, подпомагането на формирането 

на адекватни и ефективни политики за справяне с него. 

Илона Томова е ръководила екипа или е била ръководител на българския екип 

на 14 изследователски проекта, а в още 10 е била член на екипа. Броят 

свидетелства за интензивна изследователска работа, но по-важното е, че всички 

изследвания, които е ръководила или в които е била член на екипа, са 

финансирани от международни (напр. Световна банка), европейски (напр. VI 

Рамкова програма на ЕС, ЕК), национални (напр. НССЕДВ, МО, МЗ, МТСП) или 

местни институции (напр. Столична община, Областен съвет – Кюстендил, 

Община Сливен), което е безспорна оценка за качеството на нейната работа, 

заслужено признание на европейско и национално равнище.   

2. Доц. Илона Томова е търсен и уважаван експерт в областта на 

етническата проблематика.  

Тя е Главен експерт по етническите и религиозните проблеми в Канцеларията на 

Президента на република България в периода 1990-1997 г., но и експерт по 

етническите въпроси към Националния съвет по етническите и демографските 

въпроси към Министерски съвет (2003-2005), член на Консултативния съвет по 

етнически и демографски въпроси към Президента на Републиката (2005-2008), 

член на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски 

въпроси към Министерския съвет (2006-2010), член на работна група по 

проблеми на стареенето към МТСП, оценител на проекти по етнически и 

демографски въпроси към МТСП, когато е научен сътрудник и старши научен 

сътрудник в Института по социология, а по-късно в Центъра за изследване на 

населението/Институт за изследване на населението и човека към БАН.   

3. Доц. Илона Томова е социолог-изследовател – тя има преподавателска 

дейност, която обаче никога не е във центъра на нейните занимания, 

въпреки че е безспорно основаваща се на провежданите изследвания.  
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Доц. Томова води лекционен курс в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – 

„Теории за етничността и национализма“, в МА програма на Исторически 

факултет „Християнство и ислям на Балканите“; в Пловдивски университет „П. 

Хилендарски“ – „Етничност и национализъм”, в ВА програма на специалност 

Социология в Историко-философски факултет. Тук трябва изрично да се 

подчертае участието й в летни и докторантски международни и национални 

школи с цикъл лекции, защото тъкмо в тях можем безусловно да разчетем 

употребата на резултати от изследователски проекти за професионалната 

подготовка на млади специалисти в специфичната научна област: „Социални 

дистанции, предразсъдъци и стереотипи”, „Образователен статус на ромите. 

Достъп до образователни услуги” (2000), „Етническо и религиозно 

многообразие в България” и „Етничност и социални неравенства” (2006-2009), 

„Възродителният процес” и влиянието му върху социално-икономическото 

положение на българските турци в посткомунистическия период” (2006), 

„Етничност и социално изключване” (2010). 

Съсредоточавайки се върху научните постижения на доц. Илона Томова, бих 

откроила няколко тематично-проблемни полета в нейните изследвания-

публикации, въпреки че разграничаването им е в голяма степен условно: 

� Социологическа интерпретация на значимите в българското общество 

днес различия с фокус върху етническите различия. 

Към това тематично-проблемно поле отнасям монографията Етническите 

отношения в армията, както и статиите/студиите под №№ 6, 9, 10, 11, 12, 15, 

20 и 22. В тези публикации, повечето от които се основават на изследвания, 

централният теоретичен проблем е социалното конструиране на човешките 

различия. Илона Томова последователно и аргументирано поддържа 

схващането за решаващата роля на специфични историко-социални 

наслоявания, но и на социални сътресения и промени, за придаването на 

значение на определени човешки различия: религиозни, етнически, 

национални, социални, полови, по сексуална ориентация. Проблемът е 

изключително важен, доколкото преките следствия от този социален механизъм 

на придаване на значимост на човешки особености са социално изключване и 
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стигматизиране на граждани на България, които заедно с това биват принудени 

да се конституират като разпознаваема отвън група. Тази принуда при 

определени условия води до изграждане на групово самосъзнание и групова 

идентичност, до маргинализация, до самозатваряне в негативно белязаната 

отвън особеност, до формиране на малцинство. Под действието на същия 

социален механизъм на придаване на значимост на човешки особености, от 

другата страна на изключените, маргинализираните, малцинствата, се 

втвърдява едно „мнозинство“ на българите, в чиито нагласи, „както и във 

всекидневния, политическия и медиен дискурс в страната“ „мощно 

преобладават“ „вербалният и поведенческият етноцентризъм и расизъм, 

сексизмът и политическата нетолерантност“ (№ 15, с. 122).  

От една страна, изследователският интерес на Илона Томова е насочен към 

историята на конструирането на етническите различия като значими, довели до 

белязване и изключване на роми, турци и българо-мохамедани, създали заедно 

с това различаващи се в съдържателните си характеристики, но сходни в 

негативността си, образи на етнически различните. От друга страна, и водещ 

според мен, е интересът й към разбиране на цялата сложност и 

многопластовост на последиците за българското общество днес от резултатите 

на този исторически процес на стигматизиране и изключване на етнически 

различните. Казвам, че според мен е водещ, защото вниманието на Илона 

Томова е фокусирано върху актуалните социални проблеми, а социологическата 

компетентност (в съзвучие с гражданската й ангажираност) я принуждават да 

прониква в дълбините на тяхното кристализиране в съвременните им форми.  

В центъра на тази проблемна област се оказват ромите, не защото са роми, а 

защото тъкмо ромското и ромите като негови носители са най-характерният 

обект на нетолерантност в България днес, на тях се налага най-негативният 

образ, за тях е най-трудно да преодолеят социалните бариери и да се 

интегрират в българското общество. 

Така преминаваме към следващото тематично-проблемно поле.  

� Социологически изследвания в полето на ромската проблематика.  
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Към него отнасям най-новата монография В огледалото на различието: 

Здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване, както и 

статиите/студиите под №№ 1, 2, 3, 5, 13, 14, 17, 18, 21, 23. Всички публикации от 

това поле представят резултати от емпирични социологически изследвания. На 

пръв поглед те са посветени на различни проблеми на ромите в България: 

трудности в достъпа до здравни услуги, влошен здравен статус и висока 

смъртност; образователна сегрегация, ранно отпадане от училище и нарастваща 

неграмотност на децата от ромски произход; раждаемост и репродуктивно 

здраве; безработица; вътрешна и външна миграция. На пръв поглед, защото 

независимо от факта, че едно или друго изследване е фокусирано върху един от 

тези проблеми, постоянстващият акцент в анализите на Илона Томова и тяхна 

базова предпоставка е взаимообвързаността на тези проблеми и поради това 

необходимостта да бъдат обсъждани в детайлите на тяхното взаимопораждане. 

Но тук трябва да подчертая още един важен аспект в анализите на Илона 

Томова: това са на пръв поглед проблеми на ромите. Те са техни проблеми, 

доколкото голяма част от ромите са болни, неграмотни, безработни, 

неспособни да изхранват децата си, лутащи се в търсене на каквато и да е 

прехрана. Но това не са само техни проблеми, поради няколко причини: 1. 

Ромите са български граждани и ако приемем, че „те“ имат проблеми, тези 

проблеми са и на българското общество. 2. В голяма степен тези проблеми са 

резултат или поне значително са усилени от стигматизацията и социалната 

изолация, на които са подложени ромите в България (и не само). 3. „Ромите“ не 

са еднородна „група“ – сред ромите съществуват значими дистанции по 

различни признаци, които мнозинството се опитва да заличи, налагайки им 

генерализираната си представа за ромското. 

На едно важно качество на публикациите на Илона Томова ми се иска да обърна 

внимание – коректността при интерпретацията на данните. Категорично бих се 

съгласила с колегите, които биха възразили, че това качество се предполага като 

присъщо на самата научна позиция на социолога. Вероятно е обаче и те да се 

съгласят с мен, че за съжаление – съзнателно или несъзнателно, се случва да 

пропускаме да въведем, да изясним, да подчертаем, ограниченията при 
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интерпретацията на специфични данни, получени със специфични методи, от 

респонденти, включени/оказали се в специфична извадка. Към тези 

ограничения и тези специфики Илона Томова систематично насочва вниманието 

на читателя.  

Чрез тази научна отговорност и прецизност на Илона Томова преминавам към 

третото тематично-проблемно поле в нейните изследвания и публикации.         

� Социологически анализ на демографски данни и проблеми. 

Към това поле отнасям статиите/студиите под №№ 7, 16, 24, 25, 26, 28. Повечето 

от тези публикации още в заглавието си насочват към областта на т.нар. 

демографски проблеми: раждаемост, репродуктивно здраве, домашно насилие, 

или пряко посочват – „демографски политики“, „демографски процеси“. Не бих 

ги отделила в това трето тематично-проблемно поле, ако не разпознавах в 

анализа смяна на фокуса. В тях демографските проблеми, процеси или политики 

също са огледани през етническа/и група/и, но формулирането на 

изследователските въпроси и подходът на автора при анализа на данните ми 

дават основание да ги обособя в това трето поле.   

Бих направила само една бележка, по-скоро техническа, на която вероятно не 

бих обърнала внимание, ако не оценявах високо и научната продукция на 

кандидата, и нейната прецизност при представянето й. В изискваната справка за 

„Приноси“, приложена към документите на кандидата, като отделна група е 

посочена „4. Преподавателска дейност“ (с подгрупи: „4.1. Лекции и семинари 

във ВУЗ“, „4.2. Подготовка на докторанти“, „4.3. Курсове за следдипломна 

специализация и квалификация“) (Вж. с. 7 от документа). А в група „3. Приложни 

приноси“ голяма част от посочените са определени чрез дейност или позиция: 

„участвала съм“, „изготвих анализ“, „член съм“, „оценител съм“ (Вж. с. 4-7 от 

документа). Ясно е, че нито преподавателската дейност, нито която и да е друга 

дейност или позиция не могат сами по себе си да се разглеждат като какъвто и 

да е принос.    

Доц. Илона Томова е подготвила впечатляваща справка на откритите 

позовавания на свои публикации. Въпреки това смятам, че справката едва ли е 
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изчерпателна. Присъствието на Илона Томова като социолог-изследовател на 

етнически общности и проблеми и по-конкретно – на ромските общности в 

България и актуалните проблеми в тях, е действително първостепенно както в 

български, така и в европейски контекст. 

Заключение: Аргументираната в рецензията висока оценка за научно-

изследователската дейност на кандидата, както несъмнените приноси на 

рецензираните трудове, ми дава основание да препоръчам на членовете на 

научното жури да вземат решение за присъждане на научната длъжност 

„професор“ по социология на доцент д-р Илона Томова. 

       

Рецензент: 

 

София, 13.05.2012 г. 


