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СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. дсн  Румяна Иванова Стоилова, Институт за изследване на 

обществата и знанието при БАН 

Относно: трудовете на гл.ас. д-р Румяна Желева, участник в конкурс 

за академичната длъжност „доцент”, обявен от ИИОЗ, за нуждите на 

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

1. Общо описание на представените материали  

Гл.ас. д-р Румяна Желева е единствен участник в конкурса, в който участва с 20 

публикации след 2004 година, т.е. след защитата на докторска степен по социология в 

Магдебург, Германия. Има една монография, която е самостоятелна, на английски език, 

издадена през 2012г. Посочена е една монография, която е по-ранна (2004г.), написана 

е в съавторство с общ обем от 90 страници, което доближава приноса на авторката до 

студия. Повече от половината (четиринадесет) от представените публикации са на 

английски или немски език. От тях осем са самостоятелни и 12 са в съавторство. 

Научната продукция на кандидатката съответства на изискванията за длъжността 

«доцент». Като цяло публикационната й  активност е много добра. 

2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата 

дейност на кандидата. Съотношение между тях.  

Кандидатката е особено активна в научно-приложната си изследователска дейност. 

Последната монография, посветена на Западните Балкани показва нейното израстване 

като анализатор в сравнителна перспектива на процесите на евроинтеграция в 

условията на глобална финансова криза. Темата е важна и е разработена по интересен и 

убедителен начин.  

За научната дейност доказателство са академичните публикации, значителна част от 

които са издадени в чужбина, участието в академични международни изследователски 

проекти (например „Евроидентичности”, финансиран от Седма рамкова програма на 

ЕК, 2008-2011) и интересът към методологически аспекти на приложението на 

качествени методи в социологията с акцент върху биографичния метод. В рамките на 

проекта „Евроидентичности” се отделя важно значение за разработването и 

приложението на биографичния метод. Познавам преводи на Румяна Желева на 

класически немски текстове и смятам, че тя има заслуги за запознаването на 

българските социолози с трудовете на Фритц Шютце. 

3. Учебна дейност 

През 2007г. д-р Желева е водила два курса като гост-лектор в Германия. Като цяло този 

тип дейност по-слабо присъства в творческата биография на кандидатката, но това не е 

задължително за изследователския профил на институцията, обявила конкурса. 
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4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна 

характеристика на научните приноси  

Принос на д-р Желева е прилагането на биографичния метод за изследване на 

европейската идентичност през опита на млади хора, получили  образованието си  в 

различни европейски страни, на фермери, ползващи евро субсидии, функциониращи в 

условията на конкуренция, но и на близък контакт с други европейски производители 

на селскостопанска продукция. Прилагането на микро-подход, отдолу се съчетава 

успешно в последните й публикации с умението да анализира официални 

статистически данни и да характеризира процеса на европейската интеграция на макро-

равнище. 

В Монографията с автор Р. Желева, посветена на седем страни от региона на Западните 

Балкани, обхващаща периода 2010-2011г. са показани отлични умения за работа с 

източници и статистически данни, за структуриране на изложението, за обобщаване на 

наличната информация и за аргументиране на авторовите тези. Желева е  изследвала 

документи, провела е интервюта и фокус група с чуждестранни експерти. Извършената 

изследователска работа, както и тази по написване на книгата характеризират д-р 

Румяна Желева като мислещ и анализиращ експерт на значими обществени процеси. Тя 

се е справила отлично с предизвикателството да бъдат съпоставяни страни с крайно 

различни икономическа ситуация, с много големи различия в развитостта на 

публичната инфраструктура, културата, включително разделяни от военни конфликти. 

В монографията д-р Желева прилага професионално икономическия подход към 

процеса на установяване на общи стандарти и критерии, свързани с финансовата 

дисциплина. В първата част монографията дава богати възможности за задълбочаване 

на изследването върху страните от Западните  Балкани и разбирането на процеса на 

интегриране към Европейския съюз. Във втората част от изследването Желева обръща 

внимание на отделните страни в региона на Западните Балкани. По-нататъшно 

задълбочаване си заслужава изследването на социалните, политическите и културните 

аспекти в отделните страни, които до голяма степен остават извън или са много трудно 

управляеми в рамките на интеграционния подход, прилаган понастоящем в процеса на 

разширяване  на ЕС. Значението на регионалните и междуобщностните неравенства, на 

изграждането на функциониращи, стабилни институции в отделните страни, ролята на 

гражданските структури в двустранните отношения, особено по отношение на 

междунационални отношения, които се явяват пречка пред европейската интеграция са 

аспекти, които са споменати, но без съмнение изискват задълбочен социологически 

анализ и обяснение на по-дълбоките механизми, както и характеризирането на 

позициите на актьорите, които са въвлечени в тях.  

Приносен момент може да бъде идентифициран в статията, посветена  на интеграцията 

на ромите в България, публикувана на немски (in co-authorship with Eckhard Dittrich 

2008), под номер 6 в списъка на публикациите, в която името на д-р Желева е посочено 

на първо място. В статията са дебатирани две възможни интеграционни стратегии на 

ромите – предоставянето на социално подпомагане с цел преодоляване на бедността. 

Тази първа стратегия отрежда до голяма степен една пасивна роля на етническите 

общности. Втората стратегия е насочена към ромите като рационални актьори, при 

която обаче споделените колективни културни норми и нагласи остават извън предела 

на анализите, както и възможните негативни ефекти на неравнопоставеност на ромите 

във взаимоотношението им с институциите. Желева и Дитрих предлагат трета 

стратегия, условно наречена анти-сегментираща. В нея се включват комплексните 
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политики за интеграция на ромите на три равнища - материално, институционално и 

културно. Именно тази трета стратегия би дала възможност на ромите да насочват по-

успешно сами своя живот както индивидуално, така и като колективни актьори.  

5. Колективни публикации – определяне на приноса на кандидата  

Повече от половината от представените в конкурса публикации са в съавторство. За тях 

са приложени разделителни протоколи. Д-р Желева безспорно притежава качества като 

комуникативност, умения за работа в екип, добра езикова подготовка, които и 

позволяват успешно да работи в изследователски екип, включително съвместно с 

чуждестранни изследователи.  

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

литература (по негови данни)  

Цитируемостта на д-р Желева е сравнително добра, идентифицирани са цитиранията от 

чуждестранни и от български автори.  

7. Критични бележки по представените трудове, в т.ч. и по литературната 

осведоменост на кандидата  

При анализа на биографични интервюта не е достатъчно добре откроено значението на 

поколението, на възрастта, в която индивидът осъществява действия, които да изпълнят 

европейската интеграция с персонален смисъл и значение. Същото може да се каже и за 

статусната принадлежност на респондентите и влиянието на различното образование, 

материален статус и местоживеене върху формирането например на европейска 

идентичност за сметка на намаляване на обвързаността с локалното. Препоръката е към 

по-дълбоко навлизане в изследването на неравенствата и към стремеж да бъдат 

подбирани за  дълбочинни интервюта респонденти, които да са съпоставими по 

повечето си статусни и социално демографски характеристики, за които след това по-

нюансирано да могат да бъдат констатирани различия в изследваните от кандидатката 

аспекти. 

8. Лични впечатления за кандидата и други данни, непосочени в предхождащите 

точки  

Познавам д-р Румяна Желева от общата ни работа в съвместен изследователски проект, 

финансиран от Шеста рамкова програма на ЕК, The transformation of work in a global 

knowledge economy 2005-2006. Като сътрудник на Института за изследване на 

обществата и знанието тя има принос за работа по международни проекти и за 

организиране на конференции с чуждестранно участие. Личните ми впечатления са за 

коректен, задълбочен и съвестен изследовател с много добро присъствие в 

европейската социологическа общност.  

Заключение  

Д-р Желева има приноси в областта на европейските интеграционни изследвания, на 

изследването на идентичностите  и прилагането на биографичния метод в българската 

социология. Откроените научни постижения, фокусирането върху значими социални 

проблеми, експертната дейност в полза на български и европейски институции, дават 
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основание да предложа на уважаемите членове на Научното жури единодушно да 

препоръчат на Научния съвет на ИИОЗ при БАН присъждането на академичната 

длъжност „доцент” на д-р Румяна Желева.  

 

 

18 октомври 2013 г.  

гр. София  

 

доц. д.с.н Румяна Стоилова 

 


