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ПРОЦЕДУРА:  

Доц. дн Димитрина Нанева е единственият кандидат за конкурса за заемане на 

академична длъжност„професор“ по политически науки (политически идеологии и 

национална сигурност), обявен в държавен вестник, брой 41, от 06.06. 2012, за нуждите 

на СУ Св. Климент Охридски. Научното жури е опредено със заповед на ректора СУ 

РД №38-389/11.09 2012.  

Процедурата по обявяването и протичането на конкурса е законосъобразна, без 

констатирани от моя страна закононарушения.  

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Според представения списък на публикациите, кандидатът е автор на: 2 

монографии, една студия, 61 научни статии, 8 научни доклада и 2 учебника и пособия. 

Бих желала специално да подчертая, че съм отлично запозната с научните 

търсения на г-жа Нанева, тъй като споделяме една и съща област на изследване. Във 

връзка с това, си позволявам да изтъкна следното.  

Бидейки учен с широка енциклопедична култура, доц. Нанева има трайни и 

задълбочени интереси към темата на обявения конкурс – национална сигурност и 

политически идеологии.  

Оценявам нейните работи в областта на изследването на национализма като 

изключително оригинални и прецизни, и без риск от грешка заявявам, че монографиите 

й я нареждат сред изявените изследователи на национализма и идеологиите не само в 

национален, но и в международен план. Детайлно запозната с основните позиции на 

академичния дебат в тази област, доц. Нанева предлага обективен и коректен анализ на 

национализма и национализмите в България. Прави впечатление многомерността на 

нейния изследователски подход, способността и да търси и намира както 

историческите корени и прецеденти, така и факторите от съвременността, които го 

подхранват и поддържат. Г-жа Нанева изследва както културните му, така и 

политическите му проекции, като специално се спира на последните.  



Но, разбира се, научната продукция на доц. Нанева нито се свежда, нито се 

изчерпва с национализма. Политическите идеологии на постоянно в центъра на 

нейното внимание като изследовател.  

От друга страна, доц. Нанева участва в превода и редактирането на няколко 

интересни антологии и сборници – Испанска политическа философия и За 

демокрацията. Учените от моето поколение си спомнят, че началото на 90-то години 

бяха време на недостатъчност на преводна научна литература, време, когато нейното 

търсене и четене беше голямо. От съдържанието на двете личи адекватния подбор на 

текстовете, познаването на авторите и улавянето на необходимостите и интересите на 

българската четяща публика.  

А колкото до учебниците и помагалата, представени от доц. Нанева, 

продължавам да мисля, че учебникът по политология е единствения и до сега, който 

обхваща пълния цикъл от политически идеологии с такава дълбочина и детайлност.  

 Напоследък все повече се утвърждава тенденцията изявени учени да имат 

своите публицистични изяви. В това отношение доц. Нанева е истински модерен учен, 

който е в състояние не само да изследва, но и да представи резултатите от своите 

изследвания на ясен, четивен, привлекателен и разбираем за широката публика език. 

Затова подчертавам нейната работа в списание „Един завет“ – работа, която започва от 

самото му основаване и продължава до днес.  

 

ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ  

 Приносите на доц. Нанева са многобройни, но аз ще се спра на онези от тях, 

които имат пряко отношение към обявения конкурс. 

 За мен първият по оригиналност принос се свежда към изследването на 

национализма и национализмите в България. Научната интерпретация е направена от 

позициите на разбирането на национализма като доктрина, която може да бъде 

практикувана от носителите на всякакви политически идеологии. Самият национализъм 

е разгледан като елемент на няколко основни геополитически хипотези, и е ситуиран в 

контекста на националната сигурност и европейската интеграция на България.  

 На второ място подчертавам приноса на кандидата към изясняване формирането, 

същността и развитието на политическите идеологии, появили се на европейския 

континент след 1789г., както и анализ на основните им политически ценности в 

съответствие с модерните разбирания за свобода, братство, равенство, справедливост. 

Кандидатът коректно е посочил основните различия в осъществяването на тези 

ценности в икономическата, социалната и политическата сфера.  

 На трето място ще посоча безспорния принос на г-жа Нанева за политологичен 

анализ на важни за разбиране на съвременността периоди от нашата история. Тъй като 

анализите се намират в различни статии, публикувани по различно време, ще си 



позволя да спомена само някои от тях: / опит за опровергаване на приноса на 

българската лява идея //1956-1989/ по т.нар. македонски  въпрос в отговор на статия със 

сходно заглавие; анализ на причините и следствията за бълг.ляво политическо 

пространство след 1919г. от проекта за въвеждане на прецедента”извънреден съд” и 

позиция    та  на земеделската парламентарна група по този повод;  характеристика на 

бълг.преход към демокрация /1989-2009/; обобщение на политическата мотивация и 

причини, довели до изменение и допълнение в Закона за политическа и 

гражд.реабилитация в 40 НС на РБ; анализ на идеята за ликвидиране на националния ни 

елит след 9.9.1944 г.  

 Всичко това обуславя и четвъртия голям принос на доц. Нанева, свързан с 

националната сигурност на нашата страна. Тук си позволявам да посоча експертна 

оценка от гледна точка на националната ни сигурност с оглед на предстоящите 

парламентарни избори -2005г.; анализ на структурните обществени процеси в 

българското общество след 1989г.и и възможните рискове за националната ни 

сигурност в прехода; последици от Охридското споразумение -2001г. за националната 

сигурност на България и позицията на Русия и ЕС по въпроса; анализ на мотивите за 

създаване на Рамковата конвенция за защита правата на малцинствата от Комитета на 

министрите на Съвета на Европа -1994г., принципи на конвенцията и практиките й в 

Европа и България с оглед запазване мира и сигурността на континента; теоретико-

политически анализ на българския национализъм с оглед създаване на държ. стратегия 

за национална сигурност 

ОЦЕНКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  

Запозната съм отлично с преподавателската дейност на доц. Димитрина Нанева 

и със съдържанието на нейните курсове, които нееднократно сме обсъждали. На основа 

на запознаването ми със студентското мнение, мога да кажа, че тя е един от 

авторитетните и желани преподаватели, които се радват на висока оценка заради 

полезността, научното равнище и начина на преподаване.  

Освен това, в последните години доц. Нанева работи и с двама докторанти, като 

осъществява компетентно научно ръководство.  

От представените материали се вижда, че нейните курсове са свързани с темата 

на конкурса, а техният хорариум е достатъчен, и отговаря на законовите изисквания за 

заемане на академичната длъжност „професор“, обявен в горепосочения брой на 

Държавен вестник.  

Най-сетне искам да обърна внимание на една страна от дейността на доц. 

Нанева, която не можем да пренебрегнем – нейната активна гражданска позиция, 

отразена в многобройните и прояви в средствата за масова информация. Спирам се на 

нея, защото тя някак си е неотделима от нейната същност на български и европейски 

изследовател и учен, със съзнание за своята мисия на гражданин.  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Предвид гореказаното, давам висока оценка на изследователската и 

преподавателската дейност на доц. дн Димитрина Петкова Нанева. Горещо 

препоръчвам на почитаемите членове на научното жури да предложи на ФС на ГГФ да 

я избере на академичната длъжност „професор“ по научната специалност 3.3. 

(политически идеологии и национална сигурност), за нуждите на СУ Свети Климент 

Охридски“.  

 

Проф. дн Татяна Дронзина  

22 октомври 2012 г, Актау, Казахстан  

 

 

 

 


