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                               СПИСЪК  НА ПУБЛИКАЦИИ  ЗА УЧАСТИЕ 
  в конкурс за професор по „3.3. Политически науки” –Св.Кл.Охридски”- ДВ, 
                                      № 41/01.06.2012г. 
автор: доц.д.ик.н.Димитрина Петкова Нанева,   катедра „Регионално развитие”/РР/, 
                                       ГГФ,   СУ”Св.Кл.Охридски” 
 
І Монографии: 
1.Политическитеидеологии.С.,2008.  
 2.Национализъм – изборът . С., 2005; 
ІІ .Учебници, учебни помагала: 
3. Управление на обществените отношения.С.,2010. 
4. Политология.С.,1996,/всъавторство- ВВТУ”Т.Ка- 
            блешков”/. 
ІІІ. Студии- 
 /5/Съюзът на Либералната и Социалдемокр.   партия в Англия – Годишник на СУ,  
        ФФ, книга –политически науки, т.84, 1991,  
ІV. Статии: 
/6,/ Възможен сепаратизъм . сп.Борба, № 3/2012, 
/7,/ Новата унгарска конституция – сп.Борба,  №4, 2011, 
/8,/ Геополитика и „тактика”- сп.Борба, №3,2011, 
/9,/ Тео Сарацин и неговата книга”Германия се  самоликвидира”- сп.Геополитика, 
                      №6,2011, 
/10/ България в тайните договорености... – сп.България- Македония, № 1/2011, 
/11/Икономически политики на равенство в световната история след 18в.- сп.Един 
                    завет/ЕЗ/,  №2, 2011, 
/12/Т.Живков–„компетентен държавник с националнооттговорна политика”-  
                   сп.България- Македония, № 2, 2011, 
/ 13/Токийският международен трибунал –   сп.ЕЗ, №4, 2010, 
 /14/ Клишето „национална катастрофа” в българския политически живот –сп.ЕЗ, 
                      №1/2010, 
/15/ Генерал Власов и РОА – сп.ЕЗ, № 2/2010, 
/16/ Още за бялото движение – сп.ЕЗ, №3/2010, 
/17/ 20 години по-късно – сп.ЕЗ, № 4/2009, 
/18/ Законът за политическа и гражданска реаби литация /в съавт./– сп.ЕЗ, №1/2008, 
 /19/Защо „комунистическа”,а не национална буржоазия? – сп.ЕЗ, №1/2008, 
 /20/ Българското политическо пространство днес –  сп.ЕЗ, № 4/2008, 
 /21/”Дясно”ли е дясното политическо пространство в България –сп.България- 
                   Македония, № 1/2008,  
 /22/ Критично за „активните бойци”в България –   сп.ЕЗ, № 1/2007, 
 /23/ Повод за размисъл – сп.ЕЗ, № 3/2007, 
 /24/ Докога ще ни делят – сп.ЕЗ, №4/2007, 
 /25/Опит за подмяна на националната същност в дейността на ВМРО и Ив.Михайлов 
        – сп.Международни отношения, № 4/ 2007, 
 /26/ България и Европейският съюз – сп.Борба,   №1, 2007, 
 /27/ Равносметката – сп.ЕЗ, №2/2006,  
 /28/ Вълната на републиканските референдуми –    сп.ЕЗ, №3/2006, 
 /29/ Ив.Багрянов – възпитаник на ВНВУ – сп.ЕЗ,   №4 /2006, 
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/30/По следите на българщината в Егейска Маке дония – сп. България-Македония, 
                          № 3/2005, 
/31/Българският национализъм – в.Истина, №16,  2005, 
/32/ Национализмът – перспективи – в.”Сега”,  26 ануари, 2005, 
/33/ Какво знаят другите за България – сп.ЕЗ, №2/  2004, 
/34/ Анкетно проучване на сп.ЕЗ – сп.ЕЗ,№3/2004, 
/35/ Познава ли Европа миналото на континента –   сп.ЕЗ, № 4/2004, 
 /36/ Охридското споразумение – причини и следствия– в „Географията –вчера, днес, 
                      утре”, С,2004, 
/37/България и Македония в американската „Енциклопедия на национализма” – 
                     сп.България-Македония, № 2/2004, 
/38/Тъжната равносметка /100 години Ил-Преображенско въстание/ -сп.Борба,  
                      №5/2003, 
/39/ Посичането на българщината – илюзия или   реалност – сп.ЕЗ, № 4/2003, 
/40/Реалности и възможности на българския политически живот – „Пари +”, № 44,  
                       2003, 
/41/ Модерният социален конфликт в България –  сп.ЕЗ, № 2/2002, 
/42/ За братята страдалци – с болка и надежда –   сп. ЕЗ, №3,2002, 
/43/Длъжници сме на сънародниците си – сп.ЕЗ,  № 4/2002, 
/44/ Българското етнозаконодателство в периода  след Освобождението до 1939г. – 
                   сп.Репортер, №1/2002, 
 /45/ Възгледите на проф.Ал.Цанков за развитието на Европа преди и след Втората 
        световна  война –в. Народен будител, №2/2002, 
/46/ Национализмът и неговите български измерения – в.Народен будител, №2,/2002, 
 /47/Кризата в Република Македония–сп.ЕЗ, №2/ 2001, 
 /48/ Антиглобализмът –утопия и реалност – сп.ЕЗ,  №4/2001,  
 49/ /Народното и националното начало в политическия живот – опит за анализ – 
         в.Народен  будител, №1/2001, 
/50/ Предизборната кампания- какво можем още  да очакваме – в.Политика, 17 май  
            2001, 
/51/ Лидерската позиция на НДСВ не е променена -  в.Политика, 7 юни 2001, 
/52/България се вмества в модела на  средиземноморската политическа култура – 
            в. Политика, 14 юни 2001, 
/53/ Рамковата конвенция за защита правата на малцинствата в България – сп.ЕЗ, 
           №2/2000, 
/54/ Изборите в Македония – сп.ЕЗ, №1/1999, 
/55/ Българският национализъм – сп.ЕЗ, №3,1999, 
/56/ Народ, нация и национализъм – сп.Ние, № 9, 1999, 
/57/ Патриотизъм и еврофедерализъм – сп.ЕЗ,  №1,1998, 
 58/ Идеология и прагматизъм – сп.ЕЗ, № 3/1997, 
 /59 / От социализъм към демокрация – сп.ЕЗ, №2/  1997, 
 /60/Марксистко-ленинският идеологически  контрол след 9.9.1944 – сп.ЕЗ, № 4/1995, 
 /61/ Доктрина за националната сигурност и външната сигурност/концептуални 
        рамки/   -  в.Прелом, 6.04.1994 /в съавторство/  
 /62/ Съвременният български бизнесмен – сп.ЕЗ,  №3/1994, 
 /63/ Ще има ли предсрочни избори – сп.ЕЗ,   №2/  1993, 
 /64/ Либералното мислене – старо и ново/в съавт/ - сп.Военноисторически сборник, 
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            №2-3,1992, 
/65/ Политическият консерватизъм /в съавт./-   сп.Военноисторически сборник, №6,  
             1992, 
/66/ В България се извършва промяна /в съавт./ -  сп.Левиатан, №11,1991, Атина /на  
           гръцки ез/      
 
V. Доклади –участие в научни конференции 
  /67/ Political multiculturalism – 7-th International  Conference, organised by Foundation 
          H.Seidl  ац FGG,  /на англ.ез/, С., 2011, 
  /68/ Възможни стратегии за развитие на Западните покрайнини – ІІ межд. научна 
           конференция   „Съдбата на българите в Западните покрайнини, С., 2010, 
  /69/ Фактът„национално малцинство”на европейския континент и в България – 
           международнанаучна конференция „Съдбата на българите в Западните 
           покрайнини”,   С.,2009, 
  /70/Американският президент У.Уилсън за „народ”, „нация”и „национално 
        малцинство”. -научна  конференция „90 години от Ньойския  договор”,  
                 ВА „Г.С.Раковски”, С., 2009. 
    /71/ Дядо ми –д-рИв.Лабутов.Теоретична конференция „Дупница и Дупнишко в 
        Борбите за национално освобождение”.Сборник доклади -2008 
    /72/, Етикетът „фашист”върху името на Иван Михайлов – научна конференция на 
          МНИ, С.,  2007, 
    /73/ Неолиберален вариант за теоретическите насоки на политическата програма 
          на  БДФ –  теоретична конференция на БДФ-  БНФ,С.,1994,/в съавт./ 
     /74/ /Неоконсервативен вариант за теоретическите насоки на политическата  
           програма на БДФ- теоретична конференция на БДФ-БНФ, С.,1994,  
            /в съавторство/. 
 
VІ. ПРЕВОДИ, НАУЧНА РЕДАКЦИЯ, РЕЦЕНЗИИ 
     А/Преводи 
/75/ Философия на неравенството на Н.Бердяев – 
            сп.ПИК, 1992, №№ 4,5,6,7/от руски ез./,С., 
/76/Лексикон на съвременните философи –І и 
       ІІ ч., от англ.ез., ИС”Евразия-Абагар”, С., 
        1992, 
/77/ Увод в индийската философия – ИС”Евразия 
     -Абагар”, от англ.ез., С., 1995, 
/78/ Испанска политическа философия /ХV-ХХв./ 
             от испански ез., С., 1995 /в съавт./, 
 /79/  М. Уолзър:”Сигурност и благоденствие”/от англ.ез/ в: Алтернативи на 
            несвободата”, С. 1995, 
Б/ Научна редакция, предговори/епилози 
 /80/ За политиката –антология ,С., 1993 превод от англ.ез. и обща редакция 
/ 81/ Георги Коларов „Мистика и тероризъм”,С,  1996, - „Вместо предговор”,                                        
 /82/Любомир Банковски „Моят живот- трагедията на едно поколение”, С., 1997,  
               редакция, 
 /83/ Д-р Найден Найденов „Спомени с Иван   Багрянов” , С., 2002.- научна редакция   
и            „Вместо заключение”, 
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 /84/  Те бяха българи – давност няма! С., 2005,  /съставител и редактор/. 
В/ РЕЦЕНЗИИ 
 /85/  Кой победи? – сп.България-Македония,   № 4/ 2010 
 /86// Книгата на Ст.Влахов-Мицов”Философскиот клуч за македонскиот идентитет”-  
                            сп.ЕЗ,№1/2008,   
 /87/ Още веднъж за депортацията на евреите от Македония и Тракия през Втората  
        свeтовна .война –     сп.ЕЗ, №2/2008, 
 
 /88// Кръстю Петков Мисирков –„Дневник” -  сп.ЕЗ, №3/2008,   
 /89/ Черната книга на комунизма – сп.България- Македония, №2/2005, 
 /90/ Заавтора проф.Ал.Цанков и книгата му”България в бурно време”- сп.ЕЗ, 
            № 1/2000, 
  /91/ Горяните – кои са те? – сп.ЕЗ, №3/2000, 
  /92/Една родолюбива книга – сп.ЕЗ, №4,1999, 
                        

                                                                                                                     


