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Р Е Ц Е Н З И Я 
от проф. дсн Людмила Иванчева, 

член на Научно жури съгласно Заповед РД - 09-770 от 18.12.2019 г.  

относно 

конкурс за професор, обявен в бр. 89 на ДВ от 12.11.2019 г. по 

специалност „Социология“ (в областта на здравето и 

инвалидността),  професионално направление 3.1. „Социология, 

антропология и науки за културата“ за нуждите на секция „Публични 

политики и социални промени“ към ИФС-БАН 

 

1. Кратка информация за кандидатите в конкурса 

Документи за обявената академична длъжност е подал един кандидат – 

дсн Божидар Ивков, доцент в секция „Публични политики и социални 

промени“ към Институт по философия и социология, БАН, като Техническата 

комисия по проверка редовността на документите го е допуснала до участие в 

конкурса. Както е видно от приложените справки, доц. Ивков отговаря на 

минималните национални изисквания за заемане на длъжността.  

Роден е на 18. 07. 1956 г. През 1983 г. завършва социология в СУ „Св. 

Климент Охридски“. Четири години работи като заводски социолог. От 1992 

до 1998 г. е председател на Съюза на инвалидите в България. През 2003 г. 

защитава докторска дисертация на тема „Инвалидност и социални бариери 

(житейски статус и социални бариери пред инвалидите)“ в Института по 

социология при БАН. От 2004 е на работа в същия институт, където през 2008 

г. се хабилитира. През 2019 г. придобива научна степен „Доктор на 

социологическите науки“ в ИИОЗ-БАН (приемник на ИС) с дисертационен 

труд на тема „Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, 

предмет и структура на социологическата дисциплина“. Владее отлично 

полски и руски език и ползва свободно английски. 

 

2. Общо описание на представените материали 

За участие в конкурса доц. дсн Божидар Ивков е представил общо 24 

научни публикации, в т. ч. две монографии, част от една колективна 

монография, една студия и 20 статии в списания и сборници, една от които в 

съавторство. 18 от публикациите са на български език, една статия е на 

английски език в българско издание, а друга –  на руски език в чуждестранно 

издание. Тематичният обхват на представените за оценка публикации е твърде 
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широк, обхващащ направления като социология на инвалидността, 

социология на медицината и на здравеопазването, социология на социалната 

политика, приложна етика, социологически аспекти на интернет и новите 

технологии и др. 

От приложените справки се вижда, че представените за оценка в конкурса 

публикации са различни от тези, с които кандидатът е участвал при 

хабилитацията си и за придобиване на степените „доктор“ и „доктор на 

науките“. 

 

3. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата 

Кандидатът е представил за оценка две съвместни публикации: една 

колективна монография и една съавторска статия в българско списание. При 

колективната монография много точно и ясно са разграничени и посочени 

авторските текстове и съответните приносни моменти на доц. Ивков, така че 

те могат в пълна степен да бъдат адекватно оценени. Във втория случай такова 

изрично разграничаване липсва, като не е приложен и разделителен  протокол, 

така че научните резултати на кандидата ще бъдат обсъдени само в контекста 

на участието му в изследвания по отразената там проблематика. 

 

4. Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност 

на кандидата 

Доминираща при доц. Ивков определено е изследователската му дейност. 

Той е изключително продуктивен учен – за сравнително краткия период, в 

който се отдава на научна работа (от 15 години насам), той има забележителен 

брой научни публикации – общо 93, от които 4 самостоятелни монографии, 

участие в 3 колективни монографии, 7 книги, 11 студии и 23 статии в научни 

списания. Останалите са статии в сборници от конференции и в тематични 

сборници.  Има издадени и 7 справочни пособия (наръчници). Докладвал е 

изследователските си резултати пред 8 международни научни форума у нас и 

в чужбина. Бил е ръководител на няколко проекта с външно финансиране, 

включително от фонд „Научни изследвания“.  

В публикациите си кандидатът демонстрира висока фактологична и 

методологическа осведоменост и компетентност, умение за критическо 

осмисляне на широкия обхват от литературни източници, които използва, 

както и висока степен на креативност в развитието на научните идеи и 

забележителна способност за концептуализация и систематизация (особено 

ценни качества за един съвременен учен). Има ясен, аналитичен и логически 
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последователен стил на изложение на проблемите и на изследователските 

резултати, като научните му текстове се отличават със стегнатост, 

консистентност и изключително добра аргументираност на тезите. Проявява 

завидна добросъвестност и коректност в цитирането. 

  Кандидатът е и талантлив и успешен комуникатор на научни знания към 

обществеността. От 01. 08. 2012 г. до днес той има над 900 публикации в 

личния си блог, около 500 от които са рецензии на книги и други главно 

чуждестранни публикации в сферата на социология на инвалидността и на 

медицината, както и научно-популярни материали. С това доц. дсн Божидар 

Ивков допринася изключително много за разпространението на ценни научни 

знания сред широката публика, което е важен аспект при претендиране за 

академичната длъжност „професор“.  

 В биографията на доц. дсн Божидар Ивков се откроява и активната му 

научно-приложна и експертна дейност. Шест години той е бил председател на 

Съюза на инвалидите в България, което наред със специфичните му научни 

познания е развило неговите уменията и компетенции да отстоява интересите 

на тази уязвима в социално отношение и значима като численост част от 

българското общество, поради което той продължава да бъде търсен експерт и 

консултант в областта на социалната политика в сферата на здравеопазването 

и на инвалидността. Дългогодишен член е на редколегията на сп. „Социология 

и икономика“ и на Научния съвет на ИФС-БАН.  

 

5. Учебно-педагогическа дейност  

 Кандидатът е водил лекционен курс по „Социална работа с лица с 

увреждания“, магистърска степен, във Великотърновския университет „Св. св. 

Кирил и Методий“ в периода 2008-2010 г. Като научен ръководител е 

подготвил един успешно защитил дисертацията си докторант (Красимир 

Брайков). 

 

6. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата  

Най-значим обем от приносни моменти са намерили отражение в двете 

монографии на доц. Ивков, представени за оценка в настоящия конкурс. Като 

науковед, за мен особена стойност има монографичният му труд „Социология 

на инвалидността“. В нея, умело прилагайки историко-ретроспективен и 

системен подход, логически анализ и методите на интерпретативната 

социология (в смисъла на Макс Вебер и Георг Зимел – като изследване на 

социалните феномени от гледната точка на тези, директно въвлечени в тях), е 
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обоснована необходимостта от въвеждане и методологическо обособяване 

на новата за България самостоятелна социологическа дисциплина 

„Социология на инвалидността“ с нейните специфики и многообразие, но и 

с присъщ структурен и функционален интегритет. Изяснени са генезисът и 

степента й на развитие, демаркирайки я от социологията на медицината и от 

т.нар. Disability Studies. Подробно са очертани нейният тематичен обхват, 

концептуалната рамка, специфичните подходи и методи, съответният 

категориален и понятиен апарат и пр. Очертани са предметните области в 

социологията на инвалидността като комплексен проблем и съответните 

теоретични и приложни цели, задачи и основни изследователски въпроси в 

контекста на национални специфики и на общочовешките измерения на 

проблема. Показана е както вътрешносистемна динамика, така и външната 

детерминация в развитието на областта. Очертана е и социалната (наред с 

когнитивната) институционализация на социологията на инвалидността – 

поява на съответни организационни форми като асоциации, катедри, 

изследователски групи, специализирани институти  и пр.; издаване на научни 

списания в разглежданата изследователска област, провеждане на научни 

форуми със съответна тематика и др.  

Доц. Ивков обогатява социологическата теория с новаторска 

интерпретация на категорията „инвалидност“ (Монографии № 2; Статии и 

доклади № 3-5, 10, 12), като доизяснява нейната същност, разглеждайки я като 

израз на феномен, който съчетава в синергична обвързаност множество както 

здравни, така и чисто социални и политически аспекти, допълвайки нейното 

разбиране в контекста на теорията на сложността и разработвайки 

класификационна схема на видовете инвалидност. Като цяло, Божидар Ивков 

експлицира с прецизност, дълбочина, висока изследователска компетентност 

и яснота важните и актуални моменти в социологията на инвалидността, като 

същевременно предлага оригинална концептуализация и задава систематична 

перспектива, която позволява проблемът за отношението между инвалидност 

и политика в съвременното общество да бъде схванат в нова, по-обективна и 

продуктивна светлина. Същевременно неговите трудове очертават и ясни 

ориентири за по-нататъшно развитие на изследванията в тази тематична сфера.  

В другата си монография (Монографии № 1) кандидатът предлага 

мащабна историко-социологическа реконструкция на инвалидността и 

отношението към хората с инвалидност от хилядолетия назад във времето до 

днес. Това е наистина един изключително стойностен научен труд, който 

разкрива еволюцията на този значим социален проблем, при това в 
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сравнителен контекст (чуждестранни практики vs. ситуацията по българските 

земи), придаващ му допълнителна ценност. Приемам важността на 

направените изводи, че „…през цялата история на човечеството хората с 

инвалидност са били третирани по различен, най-често негативен, начин в 

сравнение с този, който е бил доминиращ и е съответствал на общоприетите в 

дадено общество социални норми. … Друг важен извод е свързан с 

концепцията за „здравните фалити“.  

Визирайки научно-теоретичните приноси на кандидата, не мога да не 

отбележа като достижение и създаването на нов качествен метод, 

разновидност на наративния метод, обозначен от автора като анализ на 

микронаративи, в т.ч. биографични. Верифицирана е неговата научно-

практическа приложимост и ефективност при изследване на непознати или 

слабо познати социални явления и процеси (Студии № 1; Статии и доклади № 

11). Важно  научно постижение е и очертаването на предметното поле на 

невроетиката и невросоциологията като нови  изследователски дисциплини, 

свързани с въздействията върху отделната личност и върху обществото като 

цяло на масово прилагани специфични съвременни технологии и базираните 

на тях продукти (Статии и доклади № 7). 

По отношение на научно-приложните постижения на доц. дсн Божидар 

Ивков, бих откроила многобройните му изследвания с висока социална 

значимост за българското общество, свързани със социология на здравето и 

рефериращите към тази област политики (Статии и доклади № 1, 3-6, 10, 12, 

14, 17-19). В най-общ план, представените в изброените публикации 

изследователски резултати обогатяват емпиричната база от знания в 

посочената сфера, като същевременно спомагат за вземането на 

научнообосновани политически решения в полза на засегнатите социални 

групи.  

Други специфични тематични полета, в които кандидатът има 

заслужаващ внимание научно-приложен принос, са свързани с приложните 

аспекти на семиотиката и семантиката (Студии № 1; Статии и доклади № 9). 

В единия случай медицинската диагноза и хроничната болест са 

интерпретирани в качеството им на знак, на значения и смисли от гледна точка 

на хората с хронични ревматоидни заболявания, като са направени важни 

изводи относно свързаните с това техни възприятия и съответните отражения 

върху начина им на живот. Във втората публикация „Прости“ и „сложни“ 

езикови знаци и конструиране на значения“ определени термини, използвани 
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в социалната политика по отношение на деца с увреждания, се подлагат на 

критичен анализ, като се аргументира техният етикетизиращ и дори 

стигматизиращ смисъл и се предлага замяната им с други, които нямат 

подобна негативна конотация. 

 

7. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранната литература 

Съгласно представеният за конкурса списък със забелязаните цитирания 

на публикации, те са общо 123 на брой. Изследователската продукция на доц. 

дсн Божидар Ивков е намерила широко отражение  в научни и учебни издания, 

експертни доклади и важни за страната ни политически документи. Броят на 

тези цитирания е 105, останалите 18 са цитирания в дисертационни трудове. 

Негови научни произведения са цитирани в публикации на български, руски и 

английски език, някои от които – в международни и чуждестранни издания. 

Кандидатът има доста висок за социалните науки h-индекс – 5. А една от 

книгите му („Модели и концепции за инвалидността“, издадена 2006 г.) е 

получила 11 цитирания, тоест той попада в категорията учени с различен от 

нула „индекс 10“, което е важен показател за нивото и влиянието на научната 

му продукция. Тук съм длъжна да отбележа, че последните две монографии на 

доц. дсн Божидар Ивков са издадени едва миналата година и следователно все 

още са в т. нар. „цитатен прозорец“ – тоест периода от две години след 

публикуване, когато обикновено още липсват отзиви. Но основополагащият 

му труд „Социология на инвалидността“, който оценявам изключително 

високо, вече има две цитирания и аз имам пълни основания да очаквам тя да 

предизвика подобаващ широк отзвук сред изследователите. 

  

8. Критични бележки и препоръки  

Нямам критични бележки към научната продукция на кандидата. Бих си 

позволила само да му препоръчам в бъдещата си работа да насочи усилията си 

към депозиране на повече публикации към авторитетни международни 

издания, като по този начин неговите изследователски резултати биха 

получили заслужена по-висока видимост и отражение сред международната 

научна общност. 

 

9. Лични впечатления от кандидата 

Познавам доц. Ивков от създаването на ИИОЗ (сега Институт по 

философия и социология), т.е. от почти десет години. Този напълно отдаден и 
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винаги търсещ нови теми и предизвикателства изследовател винаги ме е 

впечатлявал със своята широка култура и респектиращ спектър от интереси, с 

научната си компетентност и начетеност, със стремежа си да е максимално 

полезен на българското общество, особено на този сегмент от него, включващ 

по-онеправдани и уязвими групи. Но освен ерудиран учен, следващ високи 

изследователски стандарти, той е и човек с ценни морални качества – 

абсолютно честен, толерантен към чуждото мнение, принципен, добронамерен 

и готов за съдействие, същевременно открит и отговорен, недопускащ 

компромиси със съвестта си, чужд на всякакво лицемерие, задкулисие, 

конформизъм, манипулации и лъжи. Човек с изключително силен дух, 

несломим, позитивен и борбен, но притежаващ и чудесно, неподражаемо 

чувство за хумор. Макар и със сравнително кратък изследователски път (около 

15 г.), доц. Ивков се е доказал като един напълно изграден, международно 

утвърден и авторитетен учен, целенасочен и добросъвестен, със 

забележителна по обем, обхват и качество научна продукция. Отличава се с 

критична нагласа и оригинално, евристично мислене. Учен с ярко очертан 

изследователски профил, успял да разшири периметъра на националната 

социология и работещ в област, в която е безспорен научен лидер в България.  

 

10. Мотивирано заключение 

На основата на всичко гореизложено убедено давам заслужена висока 

оценка както на безспорно значимите изследователски постижения на доц. дсн 

Божидар Ивков, отразени в представените публикации за участие в конкурса, 

така и на богатата му експертна, популяризаторска и преподавателска дейност. 

Ето защо категорично подкрепям избирането му  на академичната 

длъжност “Професор” в професионално направление 3.1. Социология, 

антропология и науки за културата към секция „Публични политики и 

социални промени“ на ИФС-БАН, като препоръчвам на останалите членове на 

уважаемото Научно жури също да гласуват положително, а на членовете на 

Научния съвет на ИФС – да финализират успешно избора му.  

  

 

 

07 февруари 2020 г.                                Подпис:          

 

                                                                    (проф. дсн Людмила Иванчева) 

 

 


