
Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на Румяна Русева 

Желева, Научен сътрудник 1 ст. (Главен асистент , Доктор по социология, 
 

за  участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, обявен от ИИОЗ 

за нуждите на секция  „Общности и идентичности”, ДВ бр. 53/18.06.2013г. 

от проф.д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков 

 

1. Съответствие с изискванията на нормативните актове за заемане на 

академичната длъжност „Доцент” 

 

Кандидатът Румяна Желева, доктор по социология, е представила необходимите 

документи,  материали и справки за участие в конкурса, вкл. списък на публикациите; 

справка за приносите и цитиранията; творческа автобиография; сведения за 

цитиранията; копия на публикациите след защита на дисертация; списък за участие в 

проекти; списък с участия на международни научни форуми; 

2. Научна и научно-приложна  дейност на кандидата 

 

а/ Публикации 

Гл. ас. Румяна Русева Желева има активна впечатляващ брой публикации в авторитетни 

български и чуждестранни издания. За това свидетелстват следните данни:  

- от представените за участие в конкурса 20 публикации, 2 са монографии, 1 – 

студия, а останалите са статии и доклади, публикувани в списания и научни 

сборници; 

- едната от монографиите ‘The Impact of the Crisis on the EU Perspective of the 

Western Balkans’, е публикувана на английски език от, Center for European 

Studies: Brussels; другата монография е в съавторство;. 

- 3 статии са публикувани  в чуждестранно или международно 

индексирано/реферирано списание, а 9 - в индексирано/реферирано 

национално списание; 

 

От приложената справка става ясно, че трудовете на д-р Румяна Желева са 

цитирани над 30 пъти, главно в чуждестранни публикации, което е белег за 

високо качество на нейната научна работа. 

 



От предметна гледна точка тези данни говорят за доста интензивна 

изследователска и публикационна дейност по актуални  теми на социологията, 

разработени в сравнителен международен аспект. По-конкретно, това са разработките 

за изменящите се пазари на труда, идентичността и интеграцията на етническите групи 

в европейски контекст, еволюцията на индустриалните отношения в условия на криза, 

динамиката на европейската интеграция и регионалните процеси. Краткото изброяване 

на тематичните направления показва, че д-р Румяна Желева навлязла в комплицирани 

проблемни ситуации, които привличат интереса на  социолозите през последните две 

десетилетия. 

Сравнително широкият тематичен обхват на изследванията и публикациите на 

Румяна Желева има свой тематичен център: това е социологията на труда, пазарите и 

индустриалните отношения. В това отношение напредъкът в теоретичните и приложни  

разработки на кандидата е очевиден, което се потвърждава от участието в авторитетни 

международни проекти, съвместна работа с европейски социолози, интензивна 

консултантска дейност за ключови национални и европейски институции. 

В този аспект специално искам да откроя най-новата монография на д-р Румяна 

Желева, която е посветена на въздействието на икономическата и финансова криза 

върху икономиките на страните от региона на Западните Балкани. Наред със суб 

регионалния анализ, авторът е проучил и националните ситуации общо в седем страни -

в контекста на европейската интеграция. Основната теза, която се защитава е, че 

икономическите реформи  - като траектория и конкретни политики- са силно повлияни 

от европейските стратегии, в т.ч. от фискалните антикризисни мерки. Изказва се и 

съждението, че про-европейската ориентация на Западните Балкани е гаранция, че те 

ще продължат да се стремят към членство в ЕС в много по-голяма степен, отколкото 

към сближаване със САЩ, или към по-голяма близост с Русия. Проевропейската 

ориентация е характерна не само за политическите елити в Западните Балкани, но и за 

гражданските организации, т.е. според автора става дума за един устойчив процес на 

европеизация на икономиките и социалния живот в тази зона на континента. 

 В монографията са формулирани и редица препоръки, не само към 

националните държави, но и към европейските институции. От тях авторът очаква да 

активизират усилията си в подкрепа на разширяването на ЕС в субрегиона на 

Западните Балкани. 

 

 



б/ Научно-приложна дейност 

 Прави впечатление, че в тази област работата на кандидата е изключително 

интензивна. Д-р Желева е участвала в множество национални и международни 

инициативи, проекти и теренни изследвания, била е привличана нееднократно като 

експерт в разработването на стратегически документи за управленските структури в 

България и ЕС. 

Според приложената справка , че тази дейност обхваща: 

- Участие в над 10 международни проекти, в 5 от които д-р Желева е била 

ръководител или водещ експерт; 

- Подготовка на експертиза в областта на европейската интеграция и 

проблемите на посткомунистическия преход; 

- Консултация за държавни институции и неправителствени организации в 

страните от Западните Балкани (Албания, Хърватия, Македония, Косово, 

Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора), Турция, Грузия, Азербайджан 

и Армения; за европейски институции (ЕК, ЕНП, 

Християндемократическия синдикален съюз в Брюксел и др.). 

 

Накратко, участието на д-р Румяна Желева като експерт и консултант  на български, 

европейски и други международни организации и  институции е основно направление в 

нейната дейност. Заедно с това тя членува в няколко авторитетни неправителствени 

организации: БСА - Българска Социологическа Асоциация; ESRS – European 

Sociological Rural Society; ESA – European Sociological Association. 

в/ Педагогическа и учебна  дейност 

Д-р Румяна Желева е получила солидна академична и езикова подготовка в 

България , както и при специализациите във водещи университети в Германия, САЩ, 

Австрия. Развила е практически умения на социолог-изследовател в университета в 

Магдебург-Германия, където е работила в продължение на две години. 

Има и активна и успешна учебно-преподавателска дейност – като гост-

преподавател  по европеистика в университета в Магдебург, както и като асистент, 

водещ семинари по икономическа социология, пазари на труда и др. дисциплини в СУ 

„Кл. Охридски”.Заслужава да се отбележи и ангажимента  като гост лектор в Германия 

през летния семестър на 2007 г, където е водила два курса а/ по проблемите на 

етническите общности в постсоциалистическите общества и б/ за интеграция на ромите 

в Европа.    



Д-р Желева е била рецензент на дипломанти в СУ „Св. Климент Охридски”, 

както и на планови разработки на социолози от ИИОЗ. Ползвала е многократно своите 

контакти в ЕС, за да инициира сътрудничеството между български и чуждестранни 

социолози.  

Тази активност ми дава основание да посоча, че успешното съчетаване на  

научно-изследователската и учебно-преподавателска работа,  са доказателство за 

значителния научния потенциал, който е натрупала в своята кариера д-р Желева. Тя е 

изграден академичен специалист, с авторитет сред колегите от социологическата 

общност, студентите и експертите от практиката.  

 

3. Научни приноси 

 

В резюмето на основните публикации кандидатът е маркирал  някои от своите научни 

приноси. По принцип те правилно отразяват постигнатите резултати в 

изследователската и аналитичната работа.  

 

На свой ред ще акцентирам върху следните по-значимите приноси: 

 

Първо, в областта на европеистиката. Имам предвид лансираната и последователно 

защитена теза за европейската опция в субрегионалните траектории – в Западните 

Балкани, проследени подробно в самостоятелната монография на кандидата /виж 

оценката по-горе/. Тук бих искал да добавя, че разработката на автора за 

антикризисните стратегии в Западните Балкани е един от твърде редките успешни 

опити да се сондира в дълбочина икономическата рецесия и негативните социални 

последици във възникващите периферни пазари; 

 

Второ, изпреварващото проблематизиране на неуспешната социална и трудова 

интеграция на малцинствените групи- главно роми- в европейски контекст. 

Разработките на кандидата в тази тематична ниша днес са особено актуални на фона на 

надигащия се етнонационализъм в Стара Европа, затягане на имиграционните режими, 

прилагане на селективни/дискриминационни мерки срещу чуждестранните работници и 

др. Заедно с това те са принос и в развитието на българската етносоциология. 

Трето, интересните анализи на преструктурирането на селските микрорегиони и на 

начина на живот на жителите в тези зони под паралелното въздействие на 



икономическите реформи, възникването на пазарните системи и неблагоприятните 

демографски процеси. Кроскултурният аспект на проведените изследвания в различни 

европейски региони е едно от постиженията в академичното израстване на кандидата. 

 

Четвърто, авангардните изследвания с помощта на качествени методи, вкл. case studies, 

на оформянето и еволюцията на т.нар. Global Value Chains (GVC), организационното 

преструктуриране в индустрията и аграрния сектор, диспропорциите на пазарите на 

труда и др. Тази проблематика вече става централна в съвременната европейска 

социология и партнирането от страна на български колеги изследователи (в случая 

Румяна Желева) е важен принос в конкуриращите се  научни програми и проекти. 

 

4. Критични бележки и препоръки 

 

По отношение на собствените научни възгледи, лансирани от д-р Желева, не виждам 

основания за възражения и бележки. Що се отнася обаче до аргументацията на част от 

конкретните тези и алтернативността на идеите и хипотезите, има какво да се каже: 

 

Първо,  интеграцията на страните от Нова Европа, по-специално от Западните Балкани, 

не е линеен, а сложен и противоречив процес, в който има на пръв поглед нелогични 

обрати, периоди на застой и регрес. От тази гледна точка тезата за ускорената 

европеизация на споменатия субрегион заслужава по-комплексен и внимателен анализ, 

основан на собствено социологически и културно-исторически критерии и индикатори. 

Моето убеждение е, че културно-религиозните фактори конкурират икономическите 

предимства от европейското членство; противоречията между периферията и центъра 

на ЕС се засилват. Кризата прибави нови доказателства в това отношение. 

 

Второ, проблемът за ромизацията на европейската миграция в посока Изток-Запад има 

още няколко важни измерения: неуспехът на националните институции да осъществят 

трайна интеграция на тази общност в хода на икономическите реформи през 90-те 

години на 20 век и прехвърлянето на отговорността към европейските институции; 

подценяването от страна на самата европейска общност на ромския въпрос при 

преговорите за присъединяване и неадекватните, предимно рестриктивни имигрантски 

режими; липсата на демократична алтернатива на етнонационализмите и 

ксенофобската вълна в Западна Европа и пр. 



5. Лични впечатления 

Познавам д-р Румяна Желева от началото на нейната научна кариера. Работили сме и 

по общи инициативи  в България и Европа. Следил съм всички нейни академични и 

обществени изяви.. 

Смятам, че д-р Желева  е изграден и мотивиран социолог-както в национален, така и в 

международен научен план. Тя е търсена като консултант и ръководител на 

перспективни изследвания и проекти. Има безспорен авторитет и професионално 

влияние върху много свои колеги социолози, студенти и специалисти от практиката в 

България и Европа. Независимо от активната и обществено–политическа дейност, тя 

запази и разви своите позиции в науката, при това  по международни стандарти. Което 

е постижение, заслужаващо висока оценка.  

 

Заключение 

 

Като имам предвид значимата научно-изследователска, преподавателска, и 

приложна дейност на Гл. ас. д-р Румяна Русева Желева, както и нейните теоретични 

приноси и приложни резултати, с убеденост  препоръчвам на уважаемото научно жури 

да даде положителна оценка на нейното участие в конкурса за заемане на академичната 

длъжност “доцент” и да препоръча на Научния съвет на ИИОЗ да й присъди тази 

академичната длъжност.  

 

30 октомври, 2013  

София                                                  Подпис:           

       /Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков/ 

 

 


