
 1 

РЕЗЮМЕ 
                                  на публикациите на доц.дн Димитрина Нанева, 
     по техен списъчен опис, представен за участие в конкурс  за „професор” – ДВ, № 41  
                                                                                                            /1.06.2012г.   
                                                          МОНОГРАФИИ 

1. Политическите идеологии. С.,2008. Представяне на ценностния и идеен 
комплекс на европейските политически идеологии- либерализъм, консерватизъм, 
комунизъм, анархизъм християндемокрация, фашизъм, национал-социализъм, в 
зависимост от историческата среда на тяхното възникване и развитие, както и на 
национализма в качеството му на доктрина. 

2. Национализъм – изборът.С., 2005.Представя същността на доктрината 
национализъм, която исторически се формира в лоното на либерализма; 
разглежда установените чрез мултикултурализма позиции като „национална 
идентичност”, „национален интерес”и др. в  глобалистичноориентираната ни 
съвременност; съдържа исорически анализ на българския национализъм както и 
предлага хипотези с геополитическа насоченост за отношенията „ЕС- Русия”. 
УЧЕБНИЦИ  И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

3. Управление на обществените отношения. С., 2010г Изясняване в границите на 
либералната демокрация с оглед управлението на обществените отношения в 
началото на ХХІв.значението на следните категории:  „гражданско общество”, 
„диалог държава-граждани”, „информационно общество – стратегии на 
развитие”, „човешка сигурност”, „създаване на възможности” ,”джендър мрежи”, 
„ранно сигнализиране на рисковете”и др. Анализът се основава на съответното 
национално/за РБългария/ законодателство и на международните конвенции в 
тази област като Орхуска конвенция, доклада „Целите на хилядолетието” и др. . 

4. Политология., С., 1996. В началото на прехода на българското общество към 
демокрация  си поставя за цел в синтезиран вид да представи пред студентската 
аудитория основните политически ценности на историческите идеологии . 

           СТУДИИ 
5. Съюзът на Либералната и Социалдемократическа партия в Англия. 

Годишник на СУ, ФФ, 1991г. Изследване на социалната база и идейни връзки 
между появилата се в края на ХХв. политическа партия в Англия –
Социалдемократическата и Либералната партия; създаването на „Алианс” между 
двете открива нови перспективи за развитието на двупартийната избирателна 
система в тази държава. 

          СТАТИИ 
6. Възможен сепаратизъм сп.Борба, 2012/3. Разглежда идеите за превръщането на 

„македонския език” в регионален и възможностите му за изучаване в 
българските училища, което е предложение, отправено към РБългария от експерт 
на ООН;  

7. Новата унгарска конституция. Борба, 2011/4. Представлява изследване на 
новите конституционни норми, въведени в конституцията на Унгария, влязла в 
сила от 1.1.2012г. 

8. Геополитика и тактика. .Борба, 2011,/3 От геополитическа гледна точка 
обсъжда отправените предложения към българското правителство от Израел и 
Китай за арендуване на земеделска земя по повод перспективите за изхранване 
на населението в тези държави и поскъпването на храните в световен мащаб; 
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9. Тео Сарацин и....  Геополитика, 2011/6.  Разглежда възгледите на Тео Сарацин 
за последиците от мултикултурната интеграция на мигрантите в германското 
общество с оглед бъдещите демографски, етнически и религиозни негови 
характеристики; 

11    Икономически политики на равенство в световната история. Един 
завет/ЕЗ/, 2011/2 Представя политическите опити за въвеждане на  икономическо 
равенство в обществата от двете   страни  на Атлантика след 1789г. – САЩ и ех-  
СССР. 

12. Т.Живков-„компетентен държавник ...-България-Македония, 2011/2 
Обобщава политиките на социалистическия  режим  у нас до 1989г. към установените 
от   Коминтерна политически реалности във  Вардарска Македония – „македонска 
нация” и „македонски език”. 

13. Токийският международен трибунал. ЕЗ,2010/4 Във връзка с 65-годишнина от 
края на Втората  световна война са представени политическите санкции срещу 
Япония като съюзник на Германия  съгласно Тристранния пакт след края на   
войната. 

14. Клишето „национална катастрофа”....ЕЗ, 2010/1. В историко-политически план 
се обобщава  стратегията на левите движения у нас след   войните за обединение на 
Отечеството – на парламентарната група на Д.Благоев и земеделското коалиционно 
правителство на Ал.Стамболийски за „съдене виновниците за националната   
катастрофа”т.е. идеята на групата на Д.Благоев за     създаване на т.нар. народен съд 
и отношението на първото правителство на Ал.Стамболийски към   нея. 

15. Генерал Власов и РОА – ЕЗ, 2010/2 Предлага исторически обективна 
информация  въз основа на германски източици за целите и  значението на 
формиране на Руската  освободителна  армия начело с ген.А.Власов по  време на 
Втората световна война. 

16.Още за бялото движение. ЕЗ, 2010/3. Разглежда мястото и ролята на анти-
болшевишката съпротива по време на гражданската война   в Русия. 

17. 20 години по-късно. ЕЗ, 2009/4. Представя някои обобщени политически 
закономерности в установяването на политическата   система на либералната 
демокрация вРБ след   1989г. 

18. Законът за политическа и гражданска реабилитация. ЕЗ,2008/1. Анализира 
причините за политическата и гражданска реабилитация на лицата, третирани до 
1989г. като „народен враг”след промените у нас. 

19.Защо „комунистическа”,а не национална буржоазия? ЕЗ,2008/1 От 
политологична гледна точка  представя  процеса на „социална мелиорация” на 
българското  общество след 9.9.1944г.; който облагодетелства въвеждането и 
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практикуването на идеологическите   стереотипи до 1989г., както и след тази дата на   
преструктурирането му с оглед  императивите на  либералната демокрация. 

20 Българското политическо пространство днес.ЕЗ, 2009/4. .Обобщава практиките 
и политиките на  българските правителства на прехода. 

21.”Дясно” ли е дясното политическо прастранство в България. България-
Македония, 2008/1 .Разглежда начина на формиране на българската политическа 
опозиция след  1989г., както и  влиянието на ограничителните норми на българската 
Конституция-1991г за идейната й ориентация. 

22.Критично за „активните борци” в България. ЕЗ, 2007/1. Обобщава 
неправомерните политики и практики  на  правителствата до 1989г. по повод  
„АБФК”. 

23. Повод за размисъл. ЕЗ, 2007/3. Представя политическите и социални резултати 
от развитието на българското общество през  прехода му към демокрация и във 
връзка с новия  статут на РБ като член ан ЕС от 1.1.2007г. 

24 Докога ще ни делят?. ЕЗ, 2007/4. Разглежда конфликтноориентирани 
политики   на правителствата на прехода във връзка с националната, идейна и 
социална идентичност на българското общество; 

25 Опит за подмяна на националната същност в дейността на ВМРО и 
Ив.Михайлов – Международни отношения, 2007/4..Прави опит за преоценка на 
мястото и ролята на  историческото ВМРО и нейния водач Ив.Михай лов с оглед на 
българските национални интереси  в навечерието на Втората световна война. 

26 България и ЕС. Борба, 2007/1.. Обобщава очакванията на българското общество   
от присъединяването на РБ към ЕС. 

27. Равносметката. ЕЗ, 2006/2 Разглежда установения политически „баланс” в   РБ – 
същност на националния ни консенсус след   1989г. 

28. Вълната на републиканските референдуми. ЕЗ, 2006/3 .Обобщава практиките 
на победителите  във Втората световна война по повод трансформацията на  формата 
на държавно управление/”монархия-република”/ предимно на  Балканския 
полуостров и в Италия  

29. Ив.Багрянов – възпитаник на ВНВУ-ЕЗ 2006/4. ,Разглежда историческото 
място, роля и значение на правителството на Ив.Багрянов ,като   се изследва неговото 
личностно формиране в  редовете на  ВНВУ и по време на Първата световна война. 

30. По следите на българщината в Егейска Македония. България-Македония,  
2005/3. Обобщава историческия опит по повод разпокъсването на българското 
етническо землище след   1919г.  
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31. Българският национализъм. Истина, 2005/16. Обобщава особеностите на 
българския национализъм в съвременността, като доктрина  защитаваща  
идентичността и приоритетите на развитие  на нацията ни. 

32 Национализмът – перспективи. в.”Сега”, 2005/26.01. .Разсъждения по повод 
бъдещето на  национа лизма  на европейския континент, в частност- РБ. 

33 Какво знаят другите за България – ЕЗ, 2004/2. Представяне на позициите на 
американската „Енциклопедия на национализма” за същността на   българския 
национализъм и на македонизма. 

34 Анкетно проучване на сп.ЕЗ , ЕЗ, 2004/3. Обобщава резултатите от 
самостоятелно проведената социологическа анкета на нагалисите и  мотивацията на 
членската маса на СВНВВУ; 

35. Познава ли Европа миналото на континента?ЕЗ,2004/4. Представя  
несъответствията между идейните позиции на проф.У.Алтермат в книгата му 
„Етнонационализмът в Европа”/1998г./ и обективните реалности, съществуващи  
Балканския регион. 

36.Охридското споразумение-причини и следствия. „Географията-вчера, днес, 
утре”С., 2004. Обобщава политиките и практиките на проекта на ЕС – 
„двунационален федерализъм”по повод   албанско-македонския конфликт – 2001г.. 

37.България и Македония в американската „Енциклопедия на 
национализма”,България-Македония, 2004/2. Предлага изчерпателно изследване 
на англо-саксонската теза за историческите права на Бъл гария  в териториален и 
етнокултурен план. 

38.Тъжната равносметка/100години Ил.Пр.в-ние/, Борба, 2003/5. Представя 
съвременното състояние на политическия  конфликт с исторически произход между   
РБ и БЮРМ с оглед на общото им етнокултурно   Минало. 

 39. Посичането на българщината-илюция или реалност. ЕЗ, 2003/4. Обобощава 
политиките и практиките на разпокъсване на българското етническо землище след   
1879г. и изследва влиянието на идеологическите  стереотипи след 1919г.към този 
процес. 

40.Реалности и възможности в бълг.полит.живот. Пари+, 2003/44. Представя 
политологичен анализ на идейната ориентация и социална структура на българското 
общество в навечерието на парламентарните   избори – 2005г. 

41. Модерният социален конфликт в България.ЕЗ, 2002/2. Обобщение на 
възможните рискове за националната ни сигурност с оглед  на нагласите и  
конфликтите в българското общество след 1989г. 
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42. За братята страдалци – с болка и надежда.ЕЗ, 2002/3. Предлага  историческата 
хронология на „разделяне” и „противопоставяне” на „македонския   език” от 
книжовния български език след 1919г. 

43.Длъжници сме на сънародниците си. ЕЗ,2002/4. Изследва в исторически план 
процесите на разграждане на  българското самосъзнание на  населението в Егейска и 
Вардарска Македония  след 1919г. ,известни днес като „денационали зация”. 

44.Българското етнозаконодателство в периода след Освобождението до 1939г.-
Репортер, 2002,/1. Предлага исторически данни за „етнозаконодателството”в 
Царство България  до 1939г. 

45. Възгледите на проф.Ал.Цанков за развитието на Европа...Народен будител, 
2002/2. Обобщение на възгледите на проф.Ал.Цанков за статута на европейския 
континент и възможностите за създаване на т.нар. четвърта Европа след  края на 
Втората световна война. 

46.Национализмът и неговите български измерения. Народен будител, 2002/2. 
Представя политиките на институционализация  на българския национализъм след 
1919г. 

47.Кризата в РМакедония. ЕЗ, 2001/2. Обобщава последиците от Охридското 
споразумение -2001г. за ориентацията на правителствените стратегии в политически 
и икономически   план. 

48. Антиглобализмът-утопия и реалност.,ЕЗ, 2001/4.Изследва либералната 
стратегия за свободна търговия, и свободно движение на хора и услуги в евро-
атлантическото пространство, предпоставяща и възникването на  антиглобалистични 
настроения, проявяващи е на наднационално равнище.. 
49. Народното и националното начало в политическия живот...Народен 
будител, 2001/1. Представяне в исторически и методологичен план понятийното 
разграничение между „народностно” и „национално”в  българския контекст. 
50. Предизборната кампания-какво можем още да очакваме, Политика, 
2001/17.05. Обобщение на политологичната вероятност за парламентарно 
представяне на  новото политическо движение „НДСВ”- 2001г на предстоящите  
парламентарни избори. 

51.Лидерската позиция на НДСВ не е променена.Политика, 2001/7.06. 
Политологична оценка на политическия маркетинг на „НДСВ” по време на 
предизборната кампания – 2001г. 

52.България се вмества в модела на средиземноморската политическа култура. 
Политика, 2001/14.06. Обобщение на сходствата, демонстрирани от българската 
политическа култура със средиземноморската политическа култура по време на   
парл. избори – 2001. 
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53. Рамковата конвенция за защита правата на малцинствата в България. ЕЗ, 
2000/2. Представяне на принципите и закономерностите   на  РКЗПМ  на ЕС и 
практиката й в РБ при неотчитане на специфичните разлики между  „етническо” и 
„национално” малцинство. 

54. Изборите в Македония.,ЕЗ,1999/1. Политическите стратегии на политическите 
партии в БЮРМ на третите поредни парламентарни  избори в страната след 1991г. 

55.Българският национализъм, ЕЗ, 1999/3. Разглеждане на структурно-
функицоиналното взаимодействие  между доктрината „български   национализъм” и 
хипотетичти стратегии на развитие на държавната ни ситурност. 

56.Народ, нация, национализъм. Ние, 1999/9.  Историко политологичен анализ на 
възловите понятия на доктрината „национализъм”. 

57.Патриотизъм и еврофедерализъм. ЕЗ, 1998/1.  Представяне на  стратегията 
„еврофедерализъм”и взаимодействието й с патриотизма.. 

58.Идеология и прагматизъм. ЕЗ, 1997/3. Обобщение на принципите и 
закономерностите  в българското политическо пространство след   1989г. ,водещи до 
установяването на конфликтни   и консенсусни точки в по-нататъшното развитие   на 
обществото ни по пътя на европейските      ценности.. 

59.От социализъм към демокрация. ЕЗ, 1997/2. Опит за политологична оценка на 
българския  преход  към демокрация в първото десетилетие   след 1989г. 

60.Маркистско-ленинският идеологически контрол. ЕЗ,1995/4. Предлага 
критичен анализ на идеологическата  конюнктура в България преди 1989г. 

61.Доктрина за националната сигурност и външната сигурност/в съавт./ 
Прелом, 1994/ 6.04.  Представлява опит за създаване на доктрина на  националната 
ни сигурност в периода на прехода   на българското общество към демокрация. 

62.Съвременният български бизнесмен.,ЕЗ, 1994,/3. Политическият имидж на 
новия „български бизнесмен” след 1989г. – народо-психологически характеристики. 

63. Ще има ли предсрочни избори!, ЕЗ, 1993/2. Обобщение на причините и 
следствията от избора на парламентарната стратегия на   правителството на 
Ф.Димитров за „вот на недоверие”за политическия процес в РБ. 

64. Либералното мислене-старо и ново, Военноисторически сборник, 1992/2-3./в 
съавт/. Предлага анализ на историческото формиране, ценностния комплекс и 
национални практики /САЩ, Великобритания/ на либералната политическа 
идеология.   
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65. Политическият консерватизъм. Военноисторически сборник, 1992/6./в 
съавт./ Предлага анализ на историческото формиране, ценностен комплекс и 
национални практики на  консервативната политическа идеология. 

66. В България се извършва промяна. Левиатан, 1991/11, в съавт., на гръцки 
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