
1 
 

Становище  

по конкурс за доцент по Социология 

към Институт за изследване на населението и човека при БАН за нуждите 

на секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението“ към 

департамент „Демография“, обявен в ДВ, бр. 44 от 10 юни 2011  

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

университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Документи за конкурса е подал един кандидат – д-р Елица Куздова Димитрова, гл. ас. в 

същата секция. Всички подадени от кандидата документи отговарят на изискванията. 

Няма как да не започна с признанието, че помня Елица Димитрова от студентските й 

години в специалност Социология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“; 

както и че бях член на Специализирания научен съвет по социология, антропология и 

науки за културата, пред който Елица Димитрова защити по безспорен начин своята 

докторска дисертация на тема „Втори демографски преход в България: предпоставки,  

трансформации и последици“. В България днес не се срещат често случаи като този на 

д-р Димитрова – тя е избрала полето на своя изследователски интерес и своя път в 

науката и последователно и систематично ги следва. Доказателство за това са не само 

органично свързаните изследователски интереси, които могат да се разчетат в 

публикациите й, но и впечатляващия списък от участия в курсове и обучителни 

семинари в Швеция, Холандия, Германия, Унгария, Русия, Норвегия, Великобритания, 

Словения, САЩ, Румъния и разбира се – в България, но всички те в полето на същата 

изследователска проблематика.  

В конкурса за доцент Елица Димитрова участва с една монография; 5 глави в 

колективни монографии, от които 4 в съавторство; 13 студии/статии в национални 

списания, от които 7 в съавторство; 2 публикувани на български език доклада от 

конференции, от които 1 в съавторство; 2 статии на чужд език в български сборник и 

списание – и двете в съавторство; 4 статии в чужди списания и сборници. Всички статии 

и студии в съавторство са придружени от разделителни протоколи, в които е указан 

приносът на кандидата. 

Публикациите на д-р Димитрова биха могли да бъдат обединени в две групи: в 

публикациите от първата група фокусът са собствено демографски проблеми на 

репродуктивните нагласи, раждаемостта, безплодието и бездетството, семейството и 

брака – всички тези проблеми в български контекст, но с добро познаване на 

постиженията на световната демография, преосмислени с оглед на спецификата на 
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българската ситуация; втората група публикации имат по-скоро социологически фокус: 

проблемите на взаимоотношенията родители-деца, преживяванията и конфликтите на 

децата в училищната среда, справянето със социални рискове на децата и 

тийнейджърите като контекстът отново е България. 

Трябва да отбележа обаче, че разграничението е условно, тъй като д-р Елица 

Димитрова във всички свои публикации се опитва да прилага интердисциплинарен 

подход – да социологизира демографския анализ, да провежда социологически анализ 

на важни социални проблеми, основавайки се на демографски данни и анализи. 

Смятам за необходимо да изразя мнението си по един въпрос, който е възможно да 

възникне при бегъл поглед към списъка на публикациите на Елица Димитрова – голяма 

част от тях са в съавторство, а почти всички – 13 от 14 от публикациите в съавторство – 

са с доц. Татяна Коцева. Вероятно в много случаи подобен факт би предизвикал 

основателно съмнение. Случаят обаче не е такъв – доц. Татяна Коцева е научен 

ръководител на докторската дисертация на Елица Димитрова и за мен е безспорно, че 

от процеса на работа по формулата „научен ръководител-докторант“ е възникнало 

трайно доверие, оформили са се сходни научни интереси и позиции, които са 

направили възможно полезно и за двете трайно научно сътрудничество и обмен на 

идеи и виждания. За мен е несъмнено, че посоченото в разделителните протоколи за 

съответните публикации 50% съучастие на д-р Елица Димитрова напълно отговаря на 

участието й в подготовката и реализацията на текстовете.  

Д-р Димитрова е водила семинарни занятия по Статистика в Специалност Социология 

на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“ – в бакалавърската програма и в 

Магистърската програма „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“ (учебните 

2006-2007 и 2007-2008 години). От учебната 2010-2011 г. е хоноруван преподавател по 

Статистика и Демография в Нов Български университет, Бакалавърски факултет. 

Доколкото ми е известно, д-р Димитрова е ангажирана в работата си със студентите, с 

ясно съзнание за трудностите във взаимоотношенията преподавател-студент и с 

формирана нагласа на уважение към студентите.   

Заключение: Като имам предвид професионалните постижения и личните качества 

на кандидата, убедено препоръчам на членовете на научното жури да вземат 

решение за присъждане на научната длъжност „доцент“ по социология на д-р Елица 

Куздова Димитрова. 

       

София, 09.10.2011 г. 

   


