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С т а н о в и щ е 
 

за участие в обявения конкурс за придобиване на академична  

длъжност „доцент”  по научна специалност „Социология”, шифър 

05.01.11, професионално направление „Социология, антропология и 

науки за културата”, шифър 3.2, за нуждата на секция „Общности и 

идентичности” на ИИОЗ при БАН, обявен в бр. № 53 на Държавен 

вестник от 18.06.2013 г., Протокол на ИИОЗ № … от …….2013 г., от 

страна на д-р Румяна Желева, подготвено от доц. д.с.н. Максим Мизов 

Доктор Румяна Русева Желева участва в настоящия конкурс за зае-

мане на академичната длъжност „доцент” с почти всички (задължителни за 

тази цел и съпътстващата я процедура) документи, които се изискват спо-

ред Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на академични длъжности в БАН и Правилата на НС на ИИОЗ.  

Приложените в комплекта документи отразяват нейната (почти десе-

тилетна) разнородна дейност и многопосочна – научно-изследователската, 

научно преподавателска, научно-приложна и публикационна – изява.  

Основните научно-теоретически и изследователски интереси на д-р 

Желева са ориентирани преди всичко в сферата на европейската тематика 

(eвропеизация и европейска интеграция), трансформациите на обществата 

от Централна и Източна Европа и развиващите се страни, икономическата 

социология и индустриалните отношения, качествените методи, изследва-

нето на социалните/етническите общности, джендър проблеми и политики, 

а и в областта на социологията на развитието.  

От приложените за участие в настоящия конкурс публикации е вид-

но, че изследователските интенции и инвенции на д-р Желева са разполо-

жени в много посоки, даже бих казал почти балансирани или симетрични, 

поради което (като че ли) остава внушение, впечатление или убеждение, че 

отсъства такава проблемно-тематична област, която следва да се приема за 
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приоритетна, т.е. която привлича повече от другите изследователски полета 

творческия пиетет, към които доминиращо ориентира своите творчески 

интереси и изследователски усилия участникът в настоящия конкурс. Тази 

констатация определено се отнася и до темата за общностните идентич-

ности, поради което творческото внимание и изследователското усърдие 

на д-р Желева е сякаш е разпределено към доста и съвсем различни (поня-

кога нямащи общо помежду си, или пък имащи релация само в даден кон-

текст) идентичности – професионални, локални, етнически, полови и др. А 

това оставя усещането за известна фрагментарност или конюнктурност в 

творческите разработки на участника в настоящия конкурс за хабилитация. 

В настоящия конкурс д-р Желева участва с 4 колективни моногра-

фии, две от които са издадени в чужбина, другите две – у нас, като едната 

се намира под печат. Прави силно впечатление фактът, че тя участва в кон-

курса без собствена цялостна изследователска монографична разработка. 

Освен това тя е депозирала и 2 студии на чужд език, едната от които в на-

ционален тематичен, а другата – в издаден в чужбина тематичен сборник. 

За конкурса са фиксирани още 21 статии в наши и чуждестранни, или меж-

дународни списания и сборници, както и 13 доклада, публикувани в тема-

тични сборници от наши и международни конференции, а също 4 преводни 

материала. Специално трябва да се отбележи, че от предназначените за 

участие в настоящия конкурс 40 публикации и доклади 27 са на чужд език, 

а 20 са в съавторство. Повече от хубаво е, че над половината от нейните 

разработки са на чужд език, депозирани в международни и наши издания. 

Това допринася и за популяризация в чужбина на идеи и интерпретативни 

матрици, които битуват или господстват в полетата на родната социология. 

Що се отнася обаче за съавторството, съвсем определено и категорично 

може да се твърди, че то провокира амбивалентни съждения или оценки. 

От една страна, е много положително, че д-р Желева може да работи ус-

пешно в екип с други свои – наши или чуждестранни колеги, като този 
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факт следва наистина да се отбележи по достойнство, ала и да се адмирира. 

Същевременно обаче, депозираните за участие в конкурса съавторски пуб-

ликации създават известни проблеми, питания, а дори и негативни изводи. 

Става дума преди всичко за това, че, от приложените (за настоящия кон-

курс) съвместни разработки, значителна част са без точно фиксиране на 

разделите или на страниците, които всъщност са плод единствено и само 

на личното (авторско и изследователско) участие. В този ракурс правят 

особено силно впечатление и приложените към изискуемата документация 

за конкурса разделителни протоколи, според които е забележимо, че учас-

тието на съавторите в различни колективни трудове е равно, третина, ня-

какво друго съотношение, или пък че дори се визират статути на водещ 

автор, етикиране като съвместна работа, сътрудничество, и пр. Това мно-

гозначително обстоятелство – поне за мен, – създава известни, а струва ми 

се, и напълно основателни питания, съмнения и заключения. Естествено, 

че след като визирана разработка е плод на съавторство, декларирането, че 

тя е резултат на „сътрудничество” или на „съвместна работа” е чисто тав-

тологично. То не хвърля никаква – задължителна за подобен казус, – свет-

лина върху това кому и доколко принадлежат (или не) дадени становища, 

аргументи и заключения. При подбора и употребата на подобен критерий и 

маниер всъщност е прекалено трудно да се установи на кого именно от съ-

авторите принадлежат някои от по-интересните или продуктивните идеи в 

конкретно приложени за конкурса трудове, но и – обратното, – на кого са 

постановките и аргументите, които могат да будят разни въпроси, предиз-

викват несъгласия и биха могли да са аргументирано оспорвани и оборени. 

Маниерът на колективно, на всичко отгоре и анонимно разпределе-

ние на авторското участие категорично не позволява доста по-конкретно да 

се преценяват съответните постижения или спорните топоси в трудовете, 

което несъмнено затруднява една по-комплексна и по-детайлна преценка, 

каквато би била нужна или пък даже задължителна при подобни конкурси.   
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В съответствие с нормативните изисквания, г-жа Желева би следвало 

да приложи разработка, която да визира съответните приносни моменти в 

нейната творческо-изследователска реализация. В предоставения ми комп-

лект от документи обаче, за жалост, не открих подобен и важен материал.  

За мен, например, е твърде спорно, дали разработка на 3 автори от 40 

страници, плюс още 50 страници приложения, може да претендира за се-

риозен монографичен труд, каквото е положението в съвместната й творба 

(с Р. Гладичева и Т. Дечев) „Българските работодатели и жените в труда”. 

Подобно питане или съмнение, впрочем, е и много по-резонно, още повече 

на фона на солидните масиви от (персонални или от колективни) моногра-

фични изследвания в сферата на икономическата социология, по феминис-

тка проблематика, които се измерват и със стотици страници за даден труд. 

Освен това, към приложените документи за публикации няма материал, 

който да илюстрира какво е авторското й присъствие и роля (като количес-

тво – обем на страници, параграфи и глави, или като качество на предлага-

ни идеи, модифицирани вече познати или иновативни постановки, аргу-

менти и интерпретативни матрици на съответните теми) както в колектив-

ната монография от 2012, така и в предстоящото (да излезе от печат също) 

съвместно монографично изследване „Проблеми в организацията на труда 

в обществото на знанието” (ИК „Изток-Запад”). Как, при това положение, 

могат или трябва да бъдат опознати, а и оценени тези творчески разработ-

ки на участника в настоящия хабилитационен конкурс?! 

В приложените документи д-р Желева е визирала и своите предишни 

ангажименти в областта на преподавателската дейност, както и че е била 

рецензент на дипломанти, а също и на планови работи на колеги от ИИОЗ 

– бившия ИС, без да конкретизира колко са на брой и по какви проблеми. 

Тя декларира, че е водила  семинарни занятия в курса по икономическа со-

циология (като асистент на доц. д-р Таня Чавдарова), а също курс лекции и 

семинари по „Обществени комуникации на фирмата”, както и по „Трудови 
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отношения”– съвместно с Иван Нейков. Освен това в периода 2001-2003 г. 

е водила и семинарни занятия в курса на проф. Хайко Шрадер по „Модер-

низационни теории и социология на развитието” за студентите по социоло-

гия и европеистика в университета в Магдебург. Като гост лектор в Герма-

ния (през летния семестър на 2007 г.) тя е водила и два курса, посветени на 

проблемите на етническите общности в постсоциалистическите общества, 

както на темата за положението на ромите в Европа и тяхната интеграция. 

Доктор Румяна Желева е участвала в редица международни научно-

изследователски проекти – по линия на ИС и ИИОЗ. Тя се е ангажирала и с 

осигуряване на включването на докторанти и магистри по социология от 

БАН, СУ „Св. Климент Охридски” и НБУ в международни изследователс-

ки дейности, като теренни изследвания, проектни семинари и методологи-

чески обучения. Според приложените от нея документи, е посочено, че д-р 

Желева е облекчавала значително възможността за сътрудничество и съв-

местна работа на млади колеги от България с чуждестранни учени. Всичко 

това, разбира се, не може да не бъде зачетено като „плюс” в нейните изяви. 

В списъка  за участия в изследователски, експертни и образователни про-

екти са посочени 10, в които д-р Желева е била в качество на ръководител 

на проект, ръководител на български екип, член на Управителен съвет на 

международен консорциум, експерт, обучител, изследовател и консултант.  

По линия на експертно-консултантската дейност, участникът в 

настоящия хабилитационен конкурс декларира, че има участия в държавни 

институции, както и рецензии за академични степени и длъжности. През 

последните години д-р Желева е била експерт на много институции и ор-

ганизации в България и чужбина, сред които Министерство на труда и со-

циалната политика, Европейската комисия, Европейска фондация за по-

добряване на условията на живот и труд, Световната банка , Балкански ин-

ститут по труда и социалната политика и Германско дружество за техни-

ческо сътрудничество. Освен това активната й дейност в тази сфера засяга 
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също така и разработени от нея експертизи в областта на европейската ин-

теграция и проблемите на посткомунистическия преход, различни консул-

тации на основни социални актьори – институции на централната и мест-

ната власт, неправителствени организации и др. в страните от Западните 

Балкани (Албания, Македония, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, 

Черна гора и Косово). Като член и на ръководни органи на политическа 

партия „ГЕРБ”, министър на външните работи и евродепутат, тя е предос-

тавяла също така и експертизи на различни (по характер и по равнище) ев-

ропейските институции като Европейската комисия, Европейската народна 

партия, Християндемократически синдикален съюз в Брюксел и други под. 

Категорично може да се твърди, че експертната й реализация е много „си-

лен коз” в настоящия конкурс за придобиване на академична длъжност. 

Според приложените за настоящия хабилитационен конкурс доку-

менти е видно, че д-р Желева не е била съставител, нито пък редактор на 

научно-изследователски – наши или с международно участие – трудове. Тя 

е член на две социологически асоциации и на социологическо общество. 

В изискуемият комплект от задължителни документи има приложен 

и списък със съответни цитирания или позовавания на разработки, с които 

д-р Р. Желева участва в настоящия конкурс, в наши или в чужди трудове. 

Въз основа на всичко отбелязано за цялостната – преподавателска, 

експертно-консултантска, но най-вече и относно научноизследователската 

– дейност и продукция на доктор Румяна Желева, както и в съответствие с 

всички (представените от нея) документи, а пък и съобразно с днешните 

нива на критерии и практики за подобни (научни) конкурси, считам, че не 

съществуват основания, въз основа на които да не се присъди акаде-

мичната длъжност „доцент” на участничката в настоящия конкурс. 

 

 София, 8 септември, 2013 г.         Подпис:……………………………. 

       / Доц. д.с.н. Максим Мизов / 


