
Вх. № ЧР-231/17.05.12 г. 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Елица К. Димитрова, 

Институт за изследване на населението и човека - БАН 

 

относно трудовете на доц. д-р Илона Томова, единствен участник в конкурс за 

заемане на 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. Описание на материалите на кандидата 

Във връзка с обявения конкурс за заемане на академична длъжност „професор” за 

нуждите на Институт за изследване на населението и човека при БАН с шифър 05.11.01 – 

Социология са подадени документи от единствен кандидат доц. д-р Илона Томова. 

Настоящото становище се изгражда на основата на предоставени публикационни 

материали, списък от цитирания и участия в научно-изследователски проекти след 

хабилитацията на кандидата през м. май 2000 г.  

Публикационна активност за периода от м. май 2000 г. до момента на обявяване 

на конкурса доц. д-р И. Томова е предоставила за разглеждане 3 монографични труда на 

български език, от които 2 в съавторство и 1 под формата на национален доклад. 

Разпределението на статиите и студиите е следното: 7 в международни научни издания (на 

английски/ немски); 28 в български научни издания (глави в колективни монографии, 

сборници от конференции и публикации в български научни списания). 

Списък на изследователски проекти след периода на хабилитация (м. май 2000) – 

списъкът включва 14 български и международни проекти, чиито ръководител е била доц. 

д-р И. Томова; в 10 проекта е била участник.    

Списък на цитиранията – включва 47 цитирани научни публикации; общ брой на 

цитиранията – 225, от които 96 в международни издания и 126 на български език. 

 

2. Обща характеристика на научните трудове 

 

Тематичната област, към която се съотнасят трудовете на доц. д-р И. Томова е 

свързана със социалното конструиране на етничността, етническите неравенства, 

етническата интеграция и социалното изключване. Общият поглед върху публикационната 

активност и приложните изследвания, в които доц. д-р И. Томова е участвала, показват 

кохерентност на изследователския интерес и чувствителност към настъпващите 



промени в рамките на големите етнически общности в България през преходния период и 

най-вече в ромската общност.  

Впечатление прави емпиричната подплътеност на анализите на доц. д-р Илона 

Томова, фокусирани върху миграционните процеси, здравния статус и здравните 

неравенства, бедността, образователните неравенства, заетостта, семейните и 

джендърните отношения в ромската общност. Предоставените публикационни материали 

включват анализи на данни от емпирични социологически изследвания, както и 

самостоятелно изготвени описателни анализи на данни от преброяванията на населението 

и текущата отчетност – напр. описания на тенденциите в заетостта, безработицата и 

образователния статус на представителите на ромската етническа общност преди и след 

1990 г.  

Заслужава да бъде отбелязано и разнообразието от методи, резултатите от чието 

приложение са отразени в публикациите на кандидатката. В предоставените научни 

трудове  анализът на етническите взаимоотношения в българското общество е разгледан 

не само на макро-ниво, но също така в изследванията на И. Томова присъстват и анализи 

на идентичността, субективно-смисловото конструиране на определени феномени, като 

напр. представите за отношенията между половете („феноменът на мъжкото господство”) 

в ромската общност, в които тя използва качествени методи. 

Освен добрата емпирична подплътеност на анализите, заслужават да бъдат 

отбелязани още два момента в академичната и експертната дейност на кандидатката. 

Първо, публикациите в авторитетни международни издания, съпътствани от 

внушителен списък от цитирания, както и активното участие на доц. д-р И. Томова в 

форуми в България и чужбина като експерт по етническите въпроси, говорят за 

признание и изграден авторитет. Второ, заслужават да бъдат отбелязани и участията на 

доц. д-р И. Томова в международни сравнителни изследвания, фокусирани върху темата 

за здравето, миграциите и културната идентичност на ромската общност. Така чрез 

активната си научна и експертна дейност И. Томова придава видимост в един по-широк 

международен контекст на специфичните проблеми, свързани с етническите 

взаимоотношения в България.  

 

3. Критични бележки 

Научната дейност и публикации на доц. д-р Илона Томова в областта на 

изследванията на етничността и етническите взаимоотношения има подчертан приносен 

характер за развитието на този тип изследвания не само у нас, но и в чужбина. Желанието 

на авторката да интегрира различни перспективи е отразено в някои нейни публикации, 

включващи и участие на други автори, като напр. колективната монография: Томова, И. и 

Моралийска-Николова, Ст. 2011. В огледалото на различието: Здравен статус и достъп 

на ромите до здравеопазване. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов” 

(340 с.). По отношение на тази разработка бих поставила въпроса за интелектуалното 

съавторство, което действително превръща една колективна монография в съвместен 

интелектуален продукт. Както отбелязва доц. д-р И. Томова в цитираната монография, а 



също и в описанието на приносите, при изготвянето на тази монография става въпрос за 

съвместно техническо сътрудничество. 

Втората ми бележка има по-скоро методологическa насоченост. На места в някои от 

предоставените научни трудове фокусът върху „изключенията” (малките относителни 

дялове, редките феномени) измества общата тенденция. Добре известно че, при 

количествените анализите „общият план” винаги трябва да присъства, за да може по-точно 

да бъде оценена значимостта на определено „рядко” явление или процес. Напр. въз основа 

на анализи на спецификите в репродуктивното поведение и семейните отношения в 

ромската общност, в които липсва солидна статистическа подплътеност и които 

специфики се явяват по-скоро изключение на фона на общите тенденции в раждаемостта и 

брачността в страната след 1990 г., авторката прави опит да ревизира един демографски 

макро-модел, какъвто е този на теорията за Втория демографски преход. 

 

4. Заключение 

На основата на споменатите по-горе бележки върху научните трудове,  

изследователската и експертната дейност на доц. д-р И. Томова, както и активното й 

присъствие в международната изследователска общност, препоръчвам на членовете на 

научното жури и на Научния съвет на Института за изследване на населението и човека 

при БАН да гласуват в подкрепа на кандидатурата на доц. д-р Илона Томова за заемане на 

академична длъжност “професор” (шифър 05.11.01 – Социология, професионално 

направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата). 

 

 

17.05.20112 г. 

Гр. София 

 

доц. д-р Елица Димитрова 

 


