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РЕЦЕНЗИЯ 

за научната и преподавателска дейност на  доц. д. ик.н. Димитрина Петкова 

Нанева, участник в конкурса за академична длъжност “професор”, направление 

3.3. Политически науки, (Политически идеологии и национална сигурност), 

катедра “Регионално развитие”, Геолого-географски факултет, СУ „Св.Климент 

Охридски” 

 І. Данни  за академичното и научно развитие на кандидата 

Доц. д.ик.н. Димитрина П. Нанева е  единствен участник в конкурса за 

академична длъжност  „професор”, направление 3.3.Политически науки 

/Политически идеологии и национална сигурност/  –  СУ ”Св.Кл.Охридски”, обявен в 

ДВ, № 41/ 01.06.2012 г.  

Димитрина П. Нанева завършва специалност философия, специализация – 

социология през 1975 г. /образователна степен „магистър”/. През 1981 г. придобива 

научна степен  „доктор по философия” от С. Петербургският университет. Тема на 

докторската теза: „Идеология и практика на левите лейбъристи в Англия през 70-те 

години на ХХ в.”  

През 1982 г. постъпва на длъжност „старши асистент” във Философски факултет, 

СУ ”Св.Климент Охридски”. През 1991 г. придобива научното звание „доцент”. 

Темата на  хабилитационния й труд е „Алиансът на либералната и социал-

демократическа партии в Ангиля в края на ХХв”.  През 2010 г. доц. Димитрина П. 

Нанева защитава  научна степен „доктор на икономическите науките”. Темата на  

докторската й теза:  „Паралелна история” /национализъм и европейската идея/ 1789-

1945 г.  

От 2010 г. доц. д. ик.н.  Димитрина П. Нанева е член на факултетската колегия на 

Геолого-географски факултет, СУ ”Св. Кл. Охридски”- катедра „Регионално 

развитие”. 
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 Доц. Димитрина Нанева е член на редакционната колегия, по-късно и отговорен 

секретар на сп. ”Един завет” -  от 1992 г., а от 2010 г. негов главен редактор; в 

периода 1995 - 1998г. е член на редакционната колегия на сп. ”Връзки с 

обществеността”. Членува и в колегията на Македонския научен институт - София.  

Доц. Д. Нанева участва в редица международни научни проекти: международен 

проект „Енциклопедия на Европейския изток” /2004-2005/ - гр. Клагенфурт 

/Университет/ Германия; номинирана е с двумесечна стипендия от Центъра за  руски, 

източноевропейски и евразийски изследвания към Мичиганския международен 

институт –  САЩ /CREES/  през 1997 г. заради научните си позиции; има участие 

също в приключил успешно проект на ГГФ през 2011 г. Има двама докторанти.  

В конкурса  за  придобиване на академично звание „професор”- СУ 

”Св.Кл.Охридски” /ДВ, бр.41/01.06..2012 г./ доц. д. ик.н. Д. Нанева  участва с  над 

80 нереферирани научни публикации.  Отделно е приложила голям брой  

публикувани преводи от английски, руски и испански език, някои от които в 

съавторство. Особено ценен е преводът „Испанска политическа философия” (1996 г.), 

осъществен от доц.Д. Нанева в съавторство, който е и първият по рода си в България. 

За приноса на преводачите говори фактът, че предговорът към книгата е дело на 

Н.Пр. Посланикът на Кралство Испания в РБългария по това време -  г-н Х.Фуентес. 

Сред публикуваните научни изследвания ще откроя двете монографии – 

„Национализъм - изборът” - С., 2005 г. и  „Политическите идеологии” - С., 2008 г.  И 

двете монографии се намират извън конкретните рамки на проблематиката  –  

предмет на научните изследвания на доц. Д. Нанева за придобиване на научната 

степен „доктор по философия” и  научното звание „доцент”. 

Доц. Д. Нанева  е автор на учебното помагало  за студенти „Управление на 

обществените отношения” - С., 2010 г., както и  съавтор на учебника по Политология, 

издаден от ВВТУ ”Т.Каблешков” през 1996 г.  
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Десетките нереферираните статии на доц.Д.Нанева са публикувани в 

авторитетни български списания:  „Военно-исторически сборник”, „Международни 

отношения”, „Геополитика” и др.  

Доц. Д. Нанева е участник в редица международни конференции, третиращи 

съвременна политологична тематика, която пряко се отнася до въпроси на 

националната сигурност на РБългария. Сред тях се открояват международните 

конференции, посветени на съвременните аспекти на европейските стандарти и 

образци, засягащи статуквото на Западните покрайнини и българското национално 

малцинство там, на политико-правните основания на политическия 

мултикултурализъм и т.н.  

ІІ. Преценка на научните изследвания на доц. Д. Нанева. Приноси.   

1.В публикуваната монография от издателството на СУ ”Св.Кл.Охридски” през 

2008 г. ”Политическите идеологии” доц. Д. Нанева е  подложила на преоценка и 

обобщение основни политически идеи на европейския континент и тяхното 

историческо развитие, особено в контекста на българската обществена мисъл след 

1989 г. В случая приносът на автора се отнася не само до изясняване на 

ценностната структура на историческите идеологии – либерализъм, 

консерватизъм, комунизъм, появили се след 1789 г. в европейското политическо 

пространство, но и до своеобразията на тяхната национална /континентална/ 

адаптация. Основни характеристики на изследователския подход на доц. Д. Нанева 

са политико-аксеологичната ориентация и критична рефлексия към изследваните 

идейни феномени и политическата им практика. 

Доц. Нанева е един от задълбочените изследователи на английския консерватизъм 

и либерализъм. Още през 1991 г. доц. Д. Нанева обосновава и прогнозира 

„разчупването” на двупартийната избирателна система на „острова” и въвеждането 

на   „третия” играч в английския парламент  – „Алиансът на социалдемократическата 

и  либералната партии в Англия” /студия, публикувана в Годишник на ФФ, 

СУ”Св.Кл.Охридски”/. Както е известно, повече от 15 г. този Алианс присъства 
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неизбежно  в изборните предпочитания на английския електорат, включително и към 

днешна дата. 

Според доц. Нанева следвоенното статукво в Европа, установено от победителите 

във Втората световна война, спиралата на Студената война и прехода на държавите 

от Централна и Източна Европа към демокрация след 1989 г. налагат безусловно 

влияния върху идейното и аксиологично развитие не само на изброените идеологии, 

но и върху  отношението на управляващите елити към мястото и ролята на 

„заклеймените” днес идеологии – фашизъм и национал-социализъм. Между двете 

световни войни „заклеймените”  идеологии не остават идеологии с „национално 

значение”, а намират редица партийно оформени последователи  във Франция, 

Великобритания, Норвегия, Испания и т.н.  

Специфично място в монографията на доц.  Д. Нанева – „Политическите 

идеологии” заема и политико-идейният анализ на европейския анархизъм и 

християндемокрацията. Анархизмът в качеството си на един от идеологическите 

източници и конкуренти на комунистическата идеология, християндемокрацията – 

предпочитан идеен източник на политическите програми на формиралите се 

опозиционни партии след падането на Берлинската стена в Централна и Източна 

Европа, в частност – България. Предимствата на християндемократическата 

идеология, най-вече отнасящи се до мястото и ролята на личността в общественото 

развитие, както и приоритетът по отнощение развитието на местното, общинско 

самоуправление  представляват  възловите характеристики, привличащи и влияещи 

върху нагласите на избирателите в споменатия европейски регион.  

Българската опозиция след 1989 г. също търси в християндемократическите 

ценности своя отправна точка - факт, който е осветлен политологически задълбочено 

в някои от статиите на доц. Д. Нанева („От социализъм към демокрация”, „Идеология 

и прагматизъм”, „Модерният социален конфликт в България” и др. публикувани в сп. 

„Един завет”).  
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2. Монографията на доц. Д. Нанева, издадена през 2005 г. и озаглавена 

„Национализмът - изборът”, е посветена на значим за политическата практика на 

страните от Централна и Източна Европа след 1945 г. проблем. По този въпрос доц. 

Д. Нанева дава свои оргинален прочит и принос, излага собствено виждане и 

трактовка. Тя доказва аргументирано  несъстоятелността на политико-партийните 

оценки за същността на национализма, особено българския. Авторът обосновава 

научната хипотеза, че национализмът не е идеология, а доктрина. Поради това както 

либерализмът, така и консерватизмът, така и социализмът в различни исторически 

периоди от развитието си ползват ценностните му опции и създават съответните 

идеологически постулати. Според доц. Нанева етнокултурната същност на 

европейската доктрина национализъм се намира в противоречие с политическата  му 

парадигма – феномен, който тя умело „изолира” и обосновава. Авторът 

аргументирано доказва, че „национализъм/ патриотизъм” и „нация-държава/държава-

нация” не са само политико-идейни конструкции, а две исторически стратегии след 

1789 г. за развитието на европейските нации.  

Тази своя хипотеза доц. Д. Нанева защитава със средствата и на геополитическия 

анализ по отношение на връзките – сегашни и бъдещи между Европейския съюз и 

Русия. Авторът поставя въпроса не само за съвременната деидеологизация на 

доктрината национализъм, но и за международноправно осветляване на такива 

проблеми като „историческо право на нацията” и др.   

 Анализът на доц. Нанева, както на политическите идеологии, така и на 

национализмът се отличава с широта на познанията и системност на мисълта. 

3. Учебникът по Политология, издаден през 1996 г., във ВВТУ”Т.Каблешков” в 

чието съставяне доц. Д. Нанева има значително участие, е сред първите опити, след 

издаването на учебника по Политология на УНСС (1992 г.), за обобщение на 

съвременната политологична проблематика в контекста на прехода на България към 

демокрация. Особено трябва да се открои научното присъствие на доц. Д. Нанева в 
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авторския колектив, преди всичко по отношение на представяне на основните 

принципи на либерализма и демокрацията.  

4. Учебното пособие – „Управление на обществените отношения” (2010 г.)  

представя творческите усилия на доц. Д. Нанева в нова светлина. Широката 

проблематика, описваща идейните насоки на развитие на Европейския съюз, в 

частност – РБългария като негов равноправен член, след 2007 г. има за отправна 

точка социалния феномен - гражданското общество. Неговите „асиметрии” – 

информационна, технологична, ресурсна, рискова и т.н. се намират в центъра на 

изследователския интерес на доц. Д. Нанева. Задълбоченото познаване на политико-

юридическата практика на Европейския съюз от автора и изясняването на 

приоритетите й превръщат това учебно помагало в ценен източник за образованието 

на българските студенти и за тези граждани и специалисти, интересуващи се от 

третираната проблематика. 

5. Специфично място в научните изследвания на доц. Д. Нанева в областта на 

политическите идеологии и националната ни сигурност заема въпросът  за 

съвременните междудържавни отношения, /най-вече в политически и идеологически 

план/ на РБългария с БЮРМ „Република Македония”, както след 1989 г., така и в 

периода 1944-1989 г. Те са публикувани в авторитетните списания „България-

Македония”, „Борба”, „Вардар”, „Един завет”, „Международни отношения”. Според 

доц Нанева „недоразуменията” в междудържавните отношения на РБългария с 

БЮРМ  продължават да намират широк отзвук и на европейско равнище от една 

страна, а от друга  се превръщат в бариера за европейското развитие на самата 

БЮРМ. Това е политико-идеологическа „парадигма” с висока значимост за 

националната сигурност на държавата ни  в настоящото десетилетие  – въпрос, който 

според доц. Д. Нанева пряко отразява качеството на националния ни консенсус като 

демократично общество. Отличен познавач на проблематиката, авторът пледира за 

активна роля на българската държава съгласно европейските стандарти за защита на 

населението с българско национално самосъзнание в БЮРМ, както и на правата на 

националното ни малцинство в Западните покрайнини.  
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 ІІІ. Преценка на преподавателската дейност. 

 Тъй   като в случая става дума за присъждане на академичната длъжност 

„професор” от особено значение е и качеството на преподавателската дейност на 

кандидата. Доц. Нанева има принос както в разработването на учебници и 

учебни пособия, така и в разработването и въвеждането на нови университетски 

курсове. 

Към настоящия момент доц. Д. Нанева  е титуляр на следните задължителни 

учебни дисциплини в научна степен „бакалавър” в специалност „Регионално 

развитие и политика” - ГГФ, СУ ”Св. Кл. Охридски”: „Основи на управлението” и  

„Политическа социология”, както и на избираемите – „Управление на обществените 

отношения”, „Политология”, „ Обща социология” в  специалности „География” и 

„Туризъм” към същия факултет. Аудиторната натовареност на доц. Д. Нанева 

надхвърля прага от 360 ак.ч.годишно. Тя участва и със следните лекционни курсове  - 

„Политически системи”, „Политически идеологии”, „Политически системи и 

идеологии - типологизация” в две  магистърски програми  в ГГФ, СУ ”Св. Кл. 

Охридски” – „Регионална и политическа география” и „Културна и политическа 

география”. Освен  изброените лекционни курсове доц. Д. Нанева е подготвяла и 

изнасяла пред студенти в СУ ”Св. Кл. Охридски”следните лекционни курсове: 

„Теории за парламентарната опозиция”, „Връзки с общественността”, „Европейски 

национализми”, „Политическа философия” и др.  

Отзивите за нейната професионална подготовка,  компетентност и 

комуникативни умения като университетски преподавател са положителни  - техен 

„барометър” представляват резултатите от редовните анкети,  провеждани със 

студентите в ГГФ, от Университетския център за управление на качеството – 

Лаборатория  за анализи и проучвания, СУ ”Св. Кл. Охридски”. 

Заключение:  Като се основавам на изложените по-горе оценки за научните 

изследвания и преподавателската дейност на доц. д.ик.н. Димитрина Нанева – давам 

положителна оценка на нейната кандидатура за заемане на академичната длъжност 
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„професор”, направление 3.3. Политически науки, за нуждите на катедра 

“Регионално развитие”, Геолого-географски факултет, СУ „Св.Климент Охридски”. 

 

 

30.10.2012 г.                                                         Рецензент:   

                                                                                           (проф. д-р Георги Янков) 


