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  Рецензент: проф. Желязко Д. Стоянов, д.ф.н.,- 

                      

 

Данни за конкурса:  

             Процедурата по обявяване на конкурса за академичната 

длъжност «Професор» по научната специалност  3.3. «Политически 

науки (Политически идеологии и национална сигурност)» е обявен за 

нуждите на СУ «Св. Климент Охридски» в Държавен вестник бр. 41 от 01 

юни 2012 г. и по предложение на Геолого-географски факултет. Със 

Заповед на Ректора на СУ РД – № 38-389/11.09 2012 г. е определено 

Научно жури за неговото провеждане, което отговаря на изискванията на 

ЗРАСРБ и Правилника на СУ «Св. Климент Охридски»». Не съм 

забелязал нарушения по неговото обявяване или по досегашния му ход. 

 

   Данни за кандидата: 

В обявения конкурс за академичната длъжност «Професор» за 

нуждите на СУ «Св. Климент Охридски», участва един кандидат – доц. д. 

н. Димитрина Петкова Нанева. Тя е родена през 1952 г. Завършва през 

1975 г. специалност «Философия» във Фф на СУ «Св. Климент 

Охридски» с придобита квалификация «Магистър» по «Философия». 



През 1981 г. получава като редовен докторант в Русия образователната 

и научна степен «Кандидат на философските науки» («Доктор» по 

философия), а през 1991 г. е избрана за «Доцент» по политология в СУ 

«Св. Климент Охридски», където постъпва като асистент във Фф през 

1982 г. и работи досега. От 2011 г е на работа в ГГФ на СУ. Получава 

научната степен «Доктор на икономическите науки» през 2011 г.  

Представената Служебна справка за Аудиторната учебна заетост 

на доц. Д. Нанева, че тя има определената от Правилника на СУ учебна 

и извънучебна натовареност, което й дава право да участва в обявения 

конкурс за академичната длъжност «Професор».  

  

    Описание на начните трудове: 

 Доц. Д. Нанева участва в конкурса за «Професор» с над 50 научни 

публикации, сред които са две монографии, два учебника (едниният в 

съавторство), 1 студия и над 50 статии, както и няколко доклада от 

участия в научни форуми. Тя представя и допълнителен Списък с 10 

публикации, отразяващи нейната дейност като преводач, съставител и 

редактор на научни трудове. Представените от доц. Д. Нанева 

публикации са посветени на важни политологически проблеми, но 

именно първата група (от над 50 публикации) са пряко свързани с 

професионалното направление на конкурса за «Професор» по 

политически науки. Нейни учебни пособия и антологии се използват 

както от  студентите в СУ, така и в други ВУЗ.    

 

    Научни приноси: 

 Оценка за труда «Политическите идеологии», С., Изд. На СУ 

«Св. Климент Охридски», 2008, 344 стр. 

 Първо, усилията на доц. Д. Нанева са насочени най-вече към 

изследване на социалните и политологическите основи на 

политическите идеологии, което е не само оправдано, а и заслужава 



поощряване заради спецификата на нейната студентска адиутория. 

Подобна цел изисква от автора да разкрие методологическите, 

онтологическите, епистемологическите, логическите и социалните 

проблеми на идеологиите. Избирането на този подход й налага и 

потребността от съответната критична рефлексия върху концептуалните 

схеми и процедурните правила, на различните модели и визии за 

състоянието и развитието на идеологиите.  

             Второ, в този смисъл е обусловена тезата, подкрепяна и от доц. 

Д. Нанева, че идеологията на либерализма играе водеща роля в 

началото на XXI век, доколкото политическият либерализъм и в наше 

време е израз и концентрация на „ерата на интернационализма”. Защото 

тази идеология концентрира идеята за защитата на индивидуалната 

свобода и природата на човека.  

Неслучайно повечето автори сочат, че либералнатна демокрация 

е най-подходяща форма на политическа система за държави, които 

изграждат «техническа цивилизация». Но ми се струва, че в този пункт 

доц. Д. Нанева трябва да обърне по-специално внимание и на 

затрудненията – и теоретически, и практически пред либералната 

идеология в началото на XXI век. Тази разработка се нуждае и от по-

сериозна критична политологическа и философска рефлексия върху 

вътрешните и външните аспекти на либералната идеология, на нейните 

платформи или основания – светогледни, логически, епистемологически, 

методологически, психологически, ценностно-нормативни, а и 

всекидневни. Още повече, че немалко от посочените проблеми вълнуват 

отдавна социалната мисъл, засилват се през втората половина на 

миналия век и са особено актуални днес. Анализът и някои важни изводи 

на редица видни представители на тази идеология в значителна степен 

определя по-важните изследователски приноси и в този, и в други 

трудове на доц. Д. Нанева. 



 Трето, редица евристични моменти при анализа на идеологията 

на консерватизма се срещат най-вече в опита на доц. Д. Нанева да 

разкрие и посочи основните характеристики на такова сложно явление в 

САЩ каквото е «ерата на Рейганизма», особено при темата 

«демократичен елит» според принципа на «меритокрацията». Ако 

либертаризмът (икономическият консерватизъм) в САЩ визира 

индивидуалната свобода и пазара, традиционализмът съсредоточава 

своите усилия върху целите, ценностите и значенията в живота. Затова 

те не се взаимоизключват, твърди с основание доц. Д. Нанева, тъй като 

и двата подхода се изграждат върху традиционните политически 

ценности: «свобода, права, равенство, консенсус». Неслучайно 

консерватизмът и либертаризмът в САЩ не се изключват, а по-скоро 

хармонизират държавнотворното мислене – по едно и също време те 

присъстват и в Републиканската, и в Демократическата партия.  

Четвърто, заслужава подкрепа и анализът на някои проблеми на 

националистическата идеология. Силни страници се съдържат особено 

при анализа на либералния проект за изграждане на ЕС като стремеж за 

преустройство на европейския тип нация в своеобразен подвид на 

глобалната нация – на «човечеството». Доц. Д. Нанева с тревога 

констатира, че идеята за национализма в известна степен се 

дискредетира от поведението на етническите и религиозните 

малцниства във водещи държави на ЕС. Тя е права, че и в нашия век 

мисленето в европейския континент ще е национално предопределено.  

Тук доц. Д. Нанева не само демонстрира пригодността на 

използвания от нея модел за изследване на тези интересни проблеми, а 

и явната си способност да осъществява критичен анализ върху 

основните моменти в редица съвременни политологически школи и 

идеи, които имат пряко отношение към политическите иеологии. Именно 

в тази част на своя труд тя демонстрира сполучливо как една, на пръв 

поглед собствено теоретична проблематика, при умелото й поставяне и 



представяне може да се превърне и се превръща в наистина актуална 

социална тема – и в научно-теоретичен, и в праксеологичен аспект.   

 В труда «Национализъм - изборът»,С., ИК «КОТА», 2005, 250 

стр., интересът на доц. Д. Нанева е насочен към същността на 

европейския национализъм и анализ на някои негови съвременни 

измерения. Заслужава подкрепа нейната цел да съсредоточи 

историческите моменти в своето изследване главно до теоретико-

методологическите им аспекти. Но тя с основание се обявява против 

подценяването на културологическия подход за сметка на 

антропологическия и етнологическия подходи. Приемам нейната теза, че 

методологически полезният подход е свързан главно с обвързаността на 

историческото и политическото, което създава благоприятни 

предпоставки за обективен анализ на феномена «национализъм». 

 Подобен подход създава благоприятна възможност да се разкрие, 

че важна проекция на съвременния национализъм е  етнонационализма, 

както и да се очертае идеята, че европейските либерали и техните 

духовни наследници – социалдемократите – с неудобство си спомнят, че 

той възниква в лоното на либералната идеология.  

 Доц. Д. Нанева би могла обаче да помисли по-сериозно върху 

въпроса «за историческите претенции (и право) на България и на 

българщината» към «българското землище». Но подкрепям нейната 

теза, че «освен културни и политически лобита» тези «общности са 

естествен резерв на българската нация и на националната ни кауза» 

Казаното се отнася най-вече за отношенията ни с Македония през 

последните дететилетия, върху които доц. Д. Нанева има редица 

разнообразни и наистина ценни публикации – например «Възможен 

сепаратизъм»; «Докога ще ни делят.»;  «По следите на българщината в 

Егейска Македония»; «България и Македония в американската 

«Енциклопедия на национализма»; «Кризата в Република Македония»; 

«Патриотизъм и еврофедерализъм» и други. 



 Заслужават специално посочване и някои интересни и сполучливи 

(а и евристични) опити да се експлицират проблемите за съвременната 

национална, регионална и световна сигурност Става дума най-вече за 

статиите «България и Европейският съюз»; «Модерният социален 

конфликт в България»; «Идеология и прагматизъм» и други  

 Специално отбелязване заслужават и два нейни учебника - 

«Управление на обществените отношения» (2010 г) и «Политология», 

(1996 г. – в съавторство) Тези учебници имат твърде богато съдържание, 

благодарение на което са способни да запознават студентите с различни 

(по същество основните) области на политологията и на обществените 

отношения.   

 Заслужават внимание и положителна оценка още два важни 

момента при прегледа на двете учебни помагала. Първо, доц. Д. Нанева 

представя коректно и използва уместно редица политологически и 

социални идеи и постановки  Второ, безспорно е, че стилът (и научен, и 

литуратурен) на тези, а и на други нейни трудове, е достъпен, което ги 

прави ценен извор не само за специализираната колегия, а и за 

студентите, които изучават тази проблематика. 

  

   Преподавателска работа. 

 Доц. Д. Нанева е дългогодишен преподавател по политология в 

СУ. Нейната преподавателска дейност включва няколко лекционни курса 

– «Теории за парламентарната опозиция»; «Европейски национализми»; 

«Политология»; «Политически системи» и други – в бакалавърска и 

магистърска степен. 

 Дълги години – от 2000 до лятото на 2010 г. тя е отговорен 

секретар, а от юни 2010 година е главен редактор на списание „Един 

завет”, както и член на Македонския научен институт. 

 В последните години доц. Д. Нанева участва в няколко научни 

проекта – 2004-2005 г. в проект на университета в Клагенфурт 



(Германия) „Енциклопедия на Европейския изток” на тема „Български 

национални малцинства” (на немски език), а през 2011-2012 г. в 

изследователски проект на ГГФ. Тя е ръководител на двама докторанти, 

защитили успешно своите дисертации. Нейните участия в различни 

национални и международни научни форуми се възприемат добре от 

специализираните среди. 

 Професионалната компетентност и толерантно-колегиалното й 

отношение към студентите на ГГФ я поставят в групата на 

предпочитаните и полезни за тяхното интелектуално и професионално 

развитие преподаватели и научни ръководители. Доц. Д. Нанева е 

уважаван член на българската политологическа колегия, което личи и от 

забелязаните посочвания и цитирания на нейни трудове – общо 68.  

       

Заключение 
Всичко това ми дава достатъчно основания ДА ДАМ 

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА за нейната досегашна 
преподавателска и изследователска дейност и ДА ПРЕДЛОЖА 
на уважаемите членове на Научното жури ДА ПРЕДЛОЖИ НА 
Фс на ГГФ ДА ИЗБЕРЕ доц. д. н. Димитрина Петкова Нанева за 

академичната длъжност „Професор“ на СУ „Св. Климент 
Охридски” по научната специалност 3.3 «Политически 
науки (Политически идеологии и национална сигурност)». 

 
10 октомври 2012 г.                       Подпис: 
     София                                                      (Проф. Ж. Стоянов, д. н.) 
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