
 

                                        р   е   ц   е  н   з   и   я 

на трудовете на доц. д.н. Димитрина Петкова Нанева, участник в 

конкурс за професор с шифър 3.3 Политически науки /политически 

идеологии и национална сигурност/, обявен в Д.В. бр.41/0106.2012г. за 

нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, ГГФакултет, катедра 

Регионално развитие”. 

 

       рецензент: проф. Витан Стефанов       

 

   В обявения конкурс по посочения шифър участва само доц. д.н. 

Димитрина Нанева. 

   Висшето си образование  доц. Нанева завършва през 1975г. във ФФ 

при СУ, специалност философия със специализация социология. В 

периода  1977 – 1980г. е редовна докторантка  от Института за 

съвременни социални теории в С.Петербургския университет с тема 

„Теория и практика на английските леви лейбъристи през 70г. на ХХ 

в.”След успешна защита   от 1981г. е кандидат на философските науки. 

От 1982г.тя започва научната си кариера в СУ  като старши асистент в 

катедра Научен комунизъм. От 1991г.  е на длъжност доцент в катедра 

„Съвременни социалнополитически системи”. Главно поради 

организационни преструктурирания на ФФ последователно тя 

преминава през няколко звена на все същата длъжност доцент.  На  

длъжност доцент от 2010г.тя е щатен преподавател в катедра 

„Регионална и политическа география”, ГГФ, СУ. От 2011г. катедрата е 

преименувана на „Регионално развитие”, която и обявява настоящия 

конкурс. От 2011г. тя е доктор на науките. 

    Доц. Нанева е науч. ръководител на двама докторанти. Участва в два 

проекта, като единия „Енциклопедия на Европейския изток”е от 



Университета  в Клагенфурт, Германия с тема „Български национални 

малцинства”. Член е на Македонския научен институт, на НПО „Съюз 

„Истина” и на редакционната колегия на сп. „Връзки с обществеността” 

От 2012г. е гл. редактор на сп. „Един завет”.Владее писмено и говоримо 

руски, немски, английски и испански езици. 

   Кариерното и научното й развитие е изцяло в СУ “Св.Климент 

Охридски”с един широк диапазон от интереси, маркирани от границите 

на генетичен произход на актуална социално-политическа 

проблематика. Това е видно  от характера на внушителния брой 

публикации, с които тя участва в обявения конкурс:  

- 2 монографии –“Политическите идеологии” /2008г./ и 

“Национализмът – изборът “/2005г./. 

- едно учебно помагало „Управление на обществените отношения” 

/2010г./ и учебник „Политология” в съавторство :1996г./ 

- една студия посветена на Съюзът на Либералната и социал-

демократическата партия в Англия. /1991г./. 

- автор е още на  около 60 статии, плюс 8 доклади в научни 

конференции. Има и 5 превода от руски, английски и испански 

езици. Автор е и в жанра  предговори и епилози в няколко 

публикации.  

За човек изкушен в логико-методологическата проблематика при 

текстуалното запознаване с публикациите и по –специално при 

монографиите най-напред се откроява методологическата зрялост на 

автора и стремеж за логическа прецизност в дефинициите. Когато 

анализа на разглеждана теория се редуцира до историко-логически 

анализ на изграждащите я понятия  доц. Нанева прилага вече един 

съвременен методологически похват . Това особено е видно в 

монографията й  „Национализмът – изборът.” Динамиката в 

съдържанието на понятията най-добре пресъздават промяната както 



в разбирането на изследователите през съответния исторически 

период, така и общите нагласи в обществото. Предвид функцията на 

понятието да идентифицира по съществени и отличителни признаци 

съответните явления, в социалните науки протича процес на 

отграничаване на съществено-значимите и актуални социални 

процеси и  проблеми. Но понятията, доколкото са не само конструкт 

за описание и обяснение /структуриране/ на нещата в света, но и с 

потенциал на стандарт да измерват нещата как са спрямо как трябва 

да бъдат, следваният подход от доц. Нанева прави изследването й 

исторически прегледно и логически прецизно. Впрочем читателят ще 

се убеди колко труден път изминава човешкия разум  в опитите 

строго да дефинира понятията в социалната сфера, както и колко 

действена е взаимовръзката между познание на нещата в социалния 

свят и как те се трансформират в социални практики вследствие на 

това как са познати /разбрани/. 

   В монографията тясната връзка пък между дефиниция и 

класификация е многократно демонстрирано – например между 

общество и общност, етническа група и етническа общност, 

етничност и етнос, етнос и етническа идентичност, нация и 

държавата-нация и нацията-държава, исторически и неисторически 

нации,национална идентичност и национализъм, личностна и 

социална идентичност, културна идентичност, колективна 

идентичност,  индивидуално национална идентичност на езика          

народ и нация, гражданин-индивид и гражданин-личност … 

.В монографията център на изследователския й интерес е формиране 

на нацията и  съответно  признаците изразени чрез понятията за тях, 

които я идентифицират.  Това е видно и от поредицата  дефиниции 

на понятия обрасващи появата на нацията –„национализъм” 

„национален идеал”,  „национални интереси”, „либерален 



национализъм”, „консервативен национализъм” „етнонационализъм” 

„патриотизъм” /родолюбие/ и видове патриотизъм… 

След анализа на многообразието от подходи – исторически, 

етнологичен, антропологичен - доц. Нанева заключава– нацията е  „ 

най-жилавото” образование в човешкото развитие и че дори  

„конструираните етноси” бележат тенденция  към национално 

самоопределение в съвременността” 8С.62/  Интердисциплинарният 

подход в крайна сметка, казва тя, води до аксиоматичното 

твърдение, „че национализмът генеалогически е европейски 

феномен; той е резултат от стечението на определен кръг 

обстоятелства – най-вече исторически и икономически, които като 

комплекс са неповторими; поради това аналогията с тях  в 

съвременността или в по-ранен период задължително носи 

характеристиката на условността”. /с.93/ 

 Авторката  се спира и на българските автори, които в последните 20 

години  проявяват  интерес към проблематиката на национализма, но 

констатира, че този интерес е твърде свенлив главно поради 

идеологически причини. „Да не се разглежда национализмът в 

развитие е образно казано  nonsense и обрича както симпатизантите 

си, така и опонентите си на теоретическа и политическа 

безпомощност” /с.111 

   В българската философско-политоложка мисъл темата идеология 

има традиция предвид идеологизираното общество, от което се 

разделихме. Провъзгласеният край на идеологията преди 

двадесетина години не се състоя и няма как да се състои. 

Монографията”Политическите идеологии” на доц. Нанева е един 

маркер в българските изследвания, първо, защото тя не се увлече по 

модната тема, както някои автори, за края на идеологиите, и,  

второ, нейният цялостен и съпоставим анализ на идеологиите 



запълва една изследователска празнина в българската литература. 

Анализирани са осем политически идеологии – на либерализма, 

консерватизма, християн-демокрацията, социалдемокрацията, 

анархизма, фашизма, националсоциализма и национализмът. 

  Доц. Нанева обръща внимание, че политическите идеологии, 

колкото и да са представяни от техните защитници като хомогенни 

системи, не са непротиворечиви, търпят развитие не само поради 

вътрешната логика на техните идеи, но и поради заимствания от 

другите. От дефиницията, към която тя се придържа за идеологията 

като набор от идеи, създаващи основата на организирано колективно 

социално действие за реализация в политическия живот с цел 

реформиране или изцяло промяна или замяна, идеологиите, а не 

идеологията, си остават в идейно-политическия живот, докато  

човек е политическо животно, става разбираема несподеляната от 

нея позиция за края на идеологиите. 

   И в тази монография Нанева се придържа към отбелязаният вече 

методологически подход на терминният редукционизъм. “Понятията, 

казва тя, представляват “градивните блокчета” на човешкото 

познание” /с.8/ Преориентираният интерес от цялостта на теорията в 

съвременната наука към анализ на тухличките й е предизвикан и от 

идеята за придържане към една еволюционистка методология на 

развитие на научните идеи. Именно този еволюционен подход при 

анализа на променящото се съдържание на понятията прави 

специфичното при  изследователския подход на доц. Нанева.  

 Има и още един важен момент при нея, който не трябва да се 

пропуска. Тя се придържа към господстващата теза днес, че фактите 

са ценностно /теоретично/ обременени. “Фактите и ценностите са 

неопреодолимо свързани и взаимодействащи; ние описваме от наша 

гледна точка, предварително “обременени” от ценностите на 



произхода си, образованието, морала, религията и т.н., т.е. всичко 

онова, което в широк смисъл на думата съставлява идеологията” 

/с.10/  Ще припомня, че и в природните науки имаме аналогично 

разбиране.  В крайна сметка обективността в анализа не се гарантира 

от аргумента на фактите, няма път от фактите към теорията, казва 

Айнщайн. Дори и някои факти да са в противоречие с теорията, те не 

биха могли да я опровергаят.. Оттук е разбираемо, че от тази 

методологическа позиция в една или друга степен като че ли 

различните политически идеологии се поставят в съизмерими 

статуси, откъдето пък релативизма е един естествен резултат. Но  

пък  един по-сериозен анализ би показал, че не всички факти са с 

равностойна потвърждаваща или опровергаваща сила., и тезата за 

решаващия експеримент в природните науки например или за 

фактите в социалните науки свидетелствуващи за практики 

погазващи човешкото достойнство, могат да имат опровергаваща 

сила и не  трябва  да бъдат пренебрегвани от която и да било 

политическа идеология. Дахау  и Гулаг например са с достатъчна 

опровергаваща аргументативна сила факти срещу 

националсоциализма и комунистическата идеология. В тази връзка е 

важно още в социалните изследвания да се разделят фактите преди и 

след институционализиране на съответната идеология /привеждане в 

практически опит/ като подкрепящи или опровергаващи  я. 

   Монографията “Управление на обществените отношения” 

представена като учебно помагало със съответната структура от теми 

– като гражданско общество, глобализацията, информационното 

общество, рисковете, човешкия капитал, профил на националната 

сигурност в България... са все актуални теми в съвременното 

общество и са един прегледен портрет на проблемите, които трябва 

да решава човечеството и в частност в България.. 



   И в тази монография  доц Нанева следва  подхода на генетично 

уточняване на ключовите понятия, семантическият им произход и 

семантическите предиферирания в съответните епохи, различните 

акценти които им придават основните идейни доктрини като 

консерватизма, либерализма.... Тя не пропуска и в този порядък на 

разсъждения да обърне внимание върху спецификата на съответните 

проблеми у нас. Безспорно този текст ще е едно много полезно 

помагало не само за студентите. Макар много от разглежданите 

понятия да са навлезли в речника на повседневния език, което е 

добре, има какво още да се каже за гражданското общество и 

мястото му в порядъка държава-право-ГО, глобалното гражданско 

общество. Нанева проследява и историята на социалната правова 

държава. Обръща се внимание на мотивите за въвеждане на ключови 

понятия в ЕС, които задават съответния профил на управленческите 

практики в него - като “организирано гражданско общество”, 

“социален капитал”, “граждански диалог” и съответно мястото на 

неправителствените организации при вземане на решения.  Тя 

отбелязва, че НПО не са заели своето пълноценно място в България, 

защото са по-често в диалог с държавата отколкото с гражданите. 

   Показаната концептуалната зрялост от доц. Нанева не трябва да е 

подвеждаща, че тя е абстрактен, кабинетен учен. Напротив. Многото 

й статии, доклади, участие в издателска дейност са по конкретен 

случай или повод, като някои от тях носят будитело-просветителски 

характер. Много факти и събития от националната ни история 

оживяват отново.И това е така, не само защото е  убеден демократ, 

но и страстен родолюбец. Читателят ще усети, че зад  разсъжденията 

- например какво е гражданско общество, нация...- стои лична 

гражданска позиция и патриотични  чувства. 

 



   Ако обобщим,  ще посоча два основни белега в нейните 

монографии, които са от значения предвид  участието й в конкурс за 

работа със студенти в ГГФ.  

Първо. Следваният дедуктивен подход освен отбелязаната логическа 

проекция, има проявление и в съдържателен геополитически план. 

Проследяваният дебат по важните идеи и понятия, тя го ситуира в 

исторически разрез – в държавите, които са били съответно идейните 

центрове в историческата епоха - - като Англия, континентална 

западна Европа – франция, Германия, Италия,  в САЩ..., като 

откроява съответните специфики у всяка една. После проследява 

разпространението на идеите в Източна Европа, Балканите... и 

накрая България. 

Второ,  така динамиката в съдържанието на понятията е 

пресъздадена в контекста на ключови национални и 

транснационални исторически събития – като  френската революция, 

Версайската система от договори, краят на втората световна война, 

падането на комунистическата система... При този подход чисто 

концептуалният дебат върху една или друга тема е уплътнен с 

историческия фон на процеси и събития предхождащи или следващи 

ги. Преведени  са и документално-статистически данни, което, 

наистина е един безспорен плюс.    

   Имам една забележка. Авторовата справка за приносите е много 

подробна и дори излишно подробна – отбелязани са  92 момента от 

приносен характер. Навярно тя разбира приноса в един пределно 

широк смисъл, защото  като принос са отбелязани и изразени 

позиции в рецензиите, които тя е правила. Вън от тези увлечения в 

детайлизиране, приноси и достойнства безспорно има в нейните 

текстове. Ако по-внимателно разгледаме посочените от нея приноси 

ще отбележим няколко общи неща, които изграждат нейния профил 



на сериозен и задълбочен и бих казал, страстен изследовател. Тя е 

един от малкото изследователи в историко-политико-социалните 

изследвания у нас, който прави  системен анализ на национализма в 

исторически, политически и идеен контекст анализ. Този анализ от 

методологическа гледна точка, и това е особено важно, е анализ на 

съдържанието на понятия. 

Следващ важен момент открояващ я от други автори е личната 

позиция. Не е трудно читателя на нейните трудове да усети 

преживявана болка от нереализирани национални български идеали, 

от несправедливост на победителите; от неоправдана, но обяснима 

срамежлива нагласа да се изявяваш като патриот. 

 В заключение: Не съм открил  пропуски или нарушения в 

процедурата по обявения конкурс. 

 Като имам предвид: 

 първо - методологическо-логическата издържаност на 

монографиите; 

второ - обзорният и задълбочения  историко- систематичен начин 

анализ на проблемите и основните идейни течения  по дебатите в 

световната литература; 

трето – проблемно-критичния начин на анализ ; 

четвърто - документно –фактическата  аргументация. 

пето - отнасяне на разглежданите теми към българския социално-

политически живот и история; 

шесто - позоваване и  вземането на отношения към становища на 

български автори в дебата по разглежданите теми и протичащи 

социално-политически процеси в новата и най-нова българска 

история; 



 седмо - откритата й ангажираност чрез собствено мнения и действия 

по разширяване на информацията и знанието ни за факти и събития 

от новата ни българска история ;   

 осмо - прегледността и яснотата на езика и добрата структурираност 

на текстовете, правещи ги  заинтриговащи за студентите и другите 

читатели; 

п р е д л а г а м  на  уважаемите членове на Научното жури 

единодушно да гласуват за присъждане на длъжност професор на 

доц. дн Димитрина Нанева по обявения шифър.. 

 

          30.10.2012г.                          проф. Витан Стефанов................................ 
 


