
 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 

за участието на гл. ас. д-р Румяна Русева Желева  по обявен конкурс за 

академична длъжност „доцент” от Професионално направление 3.1. „Социология, 

антропология и науки за културата” обявен от ИИОЗ в ДВ. бр. 53 от 18.06.2013 г.  

 

от доц. д-р Мариана Драганова,  

Институт за изследване на обществата и знанието 

при БАН 

 

 
1. Общо описание на представените материали 

 

Гл. ас. д-р Румяна Желева е единствен кандидат в конкурса. Завършила е специалност 

Социология, СУ „Св. Кл. Охридски” през 1995 г. През 2003 г. защитава докторат по 

социология на тема “Социално-интерпретативни модели на предприемачи в период на 

преход” в Университета „Отто фон Герике”, Магдебург, Германия. От 2005 г. е научен 

сътрудник І ст. в секция „Социология на труда и социалната политика” в Института по 

социология при БАН, а от 2010 г. -  гл. асистент в секция „Общности и идентичности” в 

Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН. 

В конкурса кандидатът участва общо с 20 научни публикации, всички в 

професионалното направление “Социология, антропология и науки за културата”. От 

всички тях 2 са монографии (една самостоятелна, публикувана в чужбина на английски 

език и една колективна – на български език); 1 - студия в тематичен сборник, издаден в 

чужбина (в съавторство). Останалите публикации са статии в български и 

чуждестранни реферирани списания, сборници и други издания. 6 статии са 

публикувани в сборници, издадени в чужбина. От цялата научна продукция 9 са 

публикувани на английски език, 4 на немски език  и 7 на български език. 

 

Представените документи, отговарят на всички изисквания за конкурса по ЗРАС. 

 

2. Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност  

 

Научните интереси, изследователска работа и публикациите на д-р Румяна Желева са 

главно в научните области на икономическата социология и индустриалните 

отношения, европеизацията и европейската интеграция, постсоциалистическите 

трансформации на обществата от Централна и Източна Европа, изследване на 

социалните общности и социологията на развитието, качествените методи в 

социологията и др. Освен това тя има публикации в научните полета на 
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взаимоотношенията между половете, руралната социология и етносоциологията. 

Изключително добре подготвена в и използваща методологията на качествените 

социологически методи. 

Кандидатът има множество участия в международни научно-изследователски проекти 

и проекти в областта на регионалното развитие, като за някои от тях има личен принос 

във включването на Института по социология при БАН (в последствие ИИОЗ) като 

партньор. Например, д-р Желева е ръководител на българския екип в международния 

проект „Еволюция на европейската идентичност: използване на биографичните методи 

за изследване развитието на европейската идентичност” (2008-2011 г.), финансиран от 7 

РП на ЕК (http://www.euroidentities.org/). Участва с доклади в национални и 

международни конференции и форуми.  

Румяна Желева е осъществявала експертна и консултантска дейност за български и 

международни институции; извършвала е преводи и редакция на научни текстове. 

 

3. Преподавателска дейност 

От 1996-1999 г. Румяна Желева е била хоноруван преподавател в катедра 

„Социология”, СУ „Св. Климент Охридски”. От 2001-2003 г. е водила семинарни 

занятия по социология и европеистика в Университета в Магдебург, Германия, а по-

късно (2007 и 2008 г.) е била гост-преподавател в същия университет по проблемите на 

етническите общности в постсоциалистическите общества и интеграцията на ромите в 

Европа и европеистика.  

 

4. Научни постижения  

В научната продукция на д-р Румяна Желева могат да се откроят редица приносни 

моменти. В научно-теоретичен план, като много добре теоретически подготвен 

социолог, тя умело и адекватно прилага различни социологически парадигми в своите 

изследвания и проекти. Много добре познава и има афинитет към качествените 

социологически методи и техники на изследване – особено към социално-

интерпретативните модели. Приносен момент в методологичен план е използването от 

кандидата в научните й изследвания на нетрадиционни качествени методи за събиране 

на информация като „value chain analysis”, „mixed team approach”, автобиографичното 

extempore интервю на Фриц Шютце и др.  

Ценностно постижение на Р. Желева е опитът й за социално конструиране на понятието 

морал в една нова „социология на морала” (по Бергман и Лукман) в контекста на 

противоречивия български преход и разглеждането на морала не като предписана 

норма, а като социален регулатор в една нова социална и морална комуникация. 

http://www.euroidentities.org/
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Научно-приложните постижения в публикациите на д-р Желева се открояват в 

илюстрацията на многообразния емпиричен материал, адекватно анализиран от нея с 

подходящ инструментариум. Според мен значим, не само научен принос в областта на 

европеистиката, но и в правенето на политики и вземането на решения на европейско 

ниво, е монографията на Р. Желева за европейската перспектива на седемте страни от 

региона на Западните Балкани – един задълбочен сравнителен анализ за готовността и 

нагласите на тези страни да се приобщят към ЕС в един сложен социално-

икономически контекст - на икономическа криза и социална дезинтеграция в тези 

страни. Този анализ показва както професионалните умения на кандидата да анализира 

статистическа информация, да прилага социологически методи за политико-

икономически цели, така и експертизата й от натрупания опит в обществено-

политическата дейност на национално и международно ниво.   

Към приложни приносни могат да се отнесат изведените препоръки, насочени към 

европейските политики, относно бъдещото разширяване на ЕС към страните от 

Западните Балкани; препоръките за Закона за защита срещу дискриминацията (в 

частност срещу дискриминацията на жените в труда) и за промяна в трудовото 

законодателство, както и предложената антисегментационна политика за 

преодоляването на ромското изключване от обществото, макар и недостатъчно 

операционализирана. 

Преводните научни текстове на Р. Желева в сп. „Социологически проблеми”, 

представящи известни изследователи в немската социология и методология разширяват 

познавателните хоризонти и информираност сред българската социологическа гилдия.  

 

 

5. Принос на кандидата в колективни публикации 

В международната колективна публикация „The Evolution of European Identities: 

Biographical approaches” (2012) има водещо съавторство в двете глави, разработени от 

българския колектив. В колективната монография „Българските работодатели и жените 

в труда” (2004), в съавторство с Р. Гладичева и Т. Дечев с обем от 94 с., Р. Желева има 

една трета принос с текст. В студията „Das bulgarische Dorf Z.” (50 с.) в съавторство с Е. 

Дитрих тя има равно участие с другия автор. В преобладаващата част от останалите 

съвместни публикации с друг автор д-р Желева има също равно участие.  

 

6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранна 

литература  

От справката за посочените цитирания на научни публикации на д-р Желева се вижда, 

че на кандидата са се позовавали както чуждестранни, така и български автори. 
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7. Критични бележки по представените трудове  

Като обща критична бележка към колективната монография „Българските 

работодатели и жените в труда” (Гладичева, Желева, Дечев, 2004 г.) бих посочила 

ограниченото дефиниране на обекта на изследване в нея, макар че Румяна Желева е 

само изследовател, а не ръководител на проекта. От публикацията е видно, че са 

изследвани само работодателите, а няма нито едно проведено интервю с жена или 

друго емпирично доказателство, от която и да е сфера на труда, което прави изводите в 

известна степен едностранни и непълни. Самооценките/признанията на работодателите 

няма с кого/какво да се съпоставят.  

В самостоятелната монография върху Западните Балкани анализирания доказателствен 

материал, приведен като основен извод за доминиращата проевропейска нагласа на 

изследваните балкански страни, е емпирично изведен и потвърден от експертни 

интервюта и фокус групи основно с т.н. институционални актьори (представители на 

политически и управленски елити, граждански организации и влиятелни хора, 

формиращи мнение, както и външни експерти). Още по-убедително би било да има и 

вижданията на т.н. редови граждани, представители на различни социални групи и 

категории. 

В самооценката на приноса на кандидата при изследването на ромската идентичност, 

„че се проблематизира въпроса за ромската интеграция и възможните стратегии за 

постигане на по-голям ефект със средствата и програмите, предназначени за ромско 

приобщаване” и т.н. бих казала, че доста предшестващи изследвания биха имали 

същите претенции, всичките по-скоро останали в полето на пожелателното. Свидетели 

сме на почти 20 годишна безуспешна в национален мащаб интеграционна политика 

относно ромите. Затова не е много ясен конкретния механизъм/програма на 

предлаганата от Р. Желева антисегментационна перспектива за преодоляването на 

социалното, културното, политическото и икономическото изключване на това 

малцинство от българското общество.   

 

8. Лични впечатления за кандидата 

Познавам д-р Румяна Желева не само като колега, с която работим в института и в 

секцията, но и от съвместната ни работа в международен научен проект, от участията 

ни в национални и международни научни форуми. Тя е един изключително ерудиран и 

професионален изследовател, отговорен и сериозен към поставените задачи, 

взискателен към себе си и другите относно прилагането на научните принципи и 

норми, който ангажирано поема задачи и ги изпълнява в срок. Отстоява тезите си, но е 

толерантна към чуждото мнение. Високо ценя качествата й на научна амбиция и 

личностно развитие. 
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9. Заключение  

На основание на направения анализ на научната продукция на кандидата убедено 

препоръчвам на членовете на научно жури, както и на Научния съвет на ИИОЗ да 

присъди академичната длъжност „Доцент“ на гл. ас. д-р Румяна Желева. 

 

 

   

       Доц. д-р Мариана Драганова,  

 

Председател на научното жури  

 

 

10.11.2013 г.   

София           

 

 


