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1. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертацията се състои от увод, шест глави, заключение и 

библиография (383 страници). В доктората са разработени две базисни 

полета на съвременните етноложки изследвания – младежки субкултури и 

спорт. И в двете полета до момента в България не ми е известно да има 

защитен или публикуван цялостен, монографичен труд. Изследването е 

положено в полето на етнология на града като типично и преобладаващо 

градски феномен. Така още изборът на изследователския обект прави 

темата дисертабилна и приносна. Изпреварващо ще подчертая 

необходимостта този труд да бъде публикуван. 

Структурата на дисертационния труд е съобразена с поставената цел и 

съответните й задачи. Избраната младежка субкултура е представена в 

максималния брой аспекти, в нейната динамика и връзката й с различни 

обществени структури. Цел, която авторката преследва систематично е 

развенчаването на множеството утвърдени стереотипи и предразсъдъци, 



поддържани както от ранните изследователи, така и от медиите, и 

институциите. Важно е да се подчертае, че футболни запалянковци в 

България не са третирани като изолиран, специфично български (макар и 

подражателен) феномен. В целия текст се търсят паралели със сродни 

групи от близки и далечни страни.  

В Увода е поставена ясно и прецизно целта на дисертационния труд. 

Коректно е представена методиката на събиране на емпирична етноложка 

информация. Става ясно, че е извършена продължителна (4 г.) теренна 

работа с включване на целия набор от класически етноложки методи за 

събиране на материали. Коментирана е ефективността  на прилагането на 

всеки от използваните методи при конкретната изследвана група. 

Оценявам като особено продуктивен биографичния метод, който 

докторантката е приложила успешно. Подробно и коректно е представен 

профилът на информаторите, подбрани чрез аналитично изработена мрежа 

от показатели. Много важен приносен момент е обхващането на 

сравнително малобройната, но не по-малко важна група на жените. Така са 

представени както типичната „мъжка“ група на запалянковците, така и 

увеличаващата се група на „фенките“. Впрочем, този процес се наблюдава 

в последните години и в традиционно мъжкият спорт „мазни борби“ и чрез 

проучването на групата на жените в доктората се отваря продуктивна нова 

посока за изследване.  

Разбира се, такова изследване през ХХІ в. би останало непълно, без 

използването на възможностите на виртуалния терен. Докторант 

Йорданова показва отлично владеене на методиката на събиране на 

материал в глобалната мрежа. Съгласно с най-добрите традиции на 

българската етноложка школа са привлечени архивни материали, които 

уплътняват познанието за историята на футболните фенове и опитите на 

институциите да „влязат“ в тяхната динамична група. 



В Първа глава „Терминология и история на проучването на 

субкултурите“ е направен подробен критичен анализ на терминологичния 

апарат и теоретичните достижения в етноложкото изследване на суб-, 

контра- и постсубкултурата до момента. Докторант Йорданова е 

проследила концепциите на различните теоретични школи; коментирала е 

слабите и силни страни на водещите теории. Тръгвайки от общото към 

частното е въвела източноевропейските изследванията за младежта, за да 

направи критичен преглед на изследвания на субкултурата на футболните 

запалянковци. Тази глава определено допринася за обогатяването на 

познанията по история и теория на етнологията. 

Във втора глава „Футбол и футболни привърженици“ са представени 

аналитично футболът като културен феномен на модерното време, 

проблемът за  свободното време и играта като развлечение. Тук е много 

важна категоризацията на футболните фенове по основните показатели – 

пол, възраст, социален статут и най-вече – по степен на обвързаност и 

участие в процеса на съпреживяване на събитията. Обърнато е специално 

внимание на жените като малка, но важна част от изследваната младежка 

субкултура. 

Трета глава:  „Групова идентичност на футболните запалянковци“ бих 

нарекла център на дисертационния труд. Докторант Йорданова е 

приложила отлично палитрата от методи и методология и е достигнала до 

много сериозни изводи за изследваната субкултура. Тя убедително доказва 

сравнително твърдата стабилност на съвременните фенски формирования, 

за разлика от повечето съвременни младежки субкултури. Приемам 

твърдението й, че „тази стабилност и силен ангажимент към любимият 

отбор и групата от съмишленици води до високо ниво на групова 

идентификация“. Анализът на маркерите на идентичност, натрупването на 

субкултурен капитал и индивидуалните процеси на влизане и поддържане 



на чувството за принадлежност е издържан в най-добрите традиции на 

българската академична школа в етнологията, като част от общото 

европейско поле на знанието. 

Логично в четвърта глава „Организация и дейности“, са представени 

процесите на спонтанна или наложена институционализация на групите на 

запалянковците. Ранговата структура е изследвана детайлно и са описани 

аналитично властовите отношения, които формулират стратегиите и 

тактиките на всяка от конкретните фен групи. Откроена е ролята на 

противника като стимул за креативност и сплотеност на групата. 

  Пета глава „Стадионът – център на фенската активност“ е 

центрирана около ритуалите, тази вечна човешка потребност (по Търнър). 

Докторант Йорданова е приложила пълните възможности на етнологията и 

фолклористиката за изследване на ритуала и ритуалните практики 

(излизане от всекидневието; чувство за свобода;  ритуално поведение на 

стадиона; песни и писмени лозунги; нецензурен език; жестове; 

хореография). Стадионът и неговите сектори са видени като динамични 

модули от ритуалното пространство, които предоставят широка гама от 

вариативно поведение. Аналогията със съвременния религиозен туризъм и 

поклонничество, колкото и противоположни да изглеждат на пръв поглед, 

е безспорна. Прочитът на най-наситеното с дейности ключово 

пространство – стадиона – е осъществен чрез кодовете на семейството и на 

храма, убедително представени в предходните глави. Чрез него 

докторантката е решила много важна изследователска задача – фенската 

ритуалност изпълнява най-важната и необходима функция за участниците 

– помага им да се справят креативно с проблемите на хронично кризисното 

ни постсоциалистическо всекидневие. 

Последната, шеста глава „Политически идеологии и прояви на 

насилие в субкултурата на футболните запалянковци“ е логично 



продължение на предходната. Чрез прецизно теренно изследване са 

очертани параметрите на ритуалното насилие. Проследена е 

самоидентификация на по-малки групи в субкултурното поле, които се 

интензифицират чрез различни форми на отрицание на другите извън 

футбола (ксенофобия и расизъм). Достигнат е много важният извод, че 

проявите на крайно десен екстремизъм, расизъм и ксенофобия са 

неизменна част от субкултурата на малка част от привържениците. Ясно е 

откроена обществената нагласа да генерализира (стереотипизира) тези 

черти и да ги приписва на всички запалянковци.   

    В Заключението е представена постигнатата цел на изследването. 

Приемам всички тези на докторант Кремена Йорданова.        

Българската академична традиция изисква теренният материал да бъде 

архивиран. Вероятно докторантката е пропуснала да посочи къде е 

архивиран материалът й. 

Стандартите за получаване на научна и образователна степен „доктор“ 

изискват текстът да бъде написан на добър, академичен български език. 

Докторантката показва отлично владеене на терминологичния апарат на 

български език и майсторско владеене на фразата. Редно е за бъдещата 

публикация да коригира редките, но срещащи се правописни грешки. 

2. Научни приноси 

Приемам като коректни и адекватни научните приноси на 

докторантката, представени в автореферата. 

 

3. Публикации и участия в научни форуми 

Докторантката отчита четири публикувани статии и една, предадена за 

печат. Всички представени статии са свързани с темата на дисертацията и 

съдържат приносни елементи. Това отговаря на изискванията на Закона и 

Правилника. Докторантката отчита девет участия в национални научни 



форуми. Темите, които е разработила са свързани с дисертационния труд. 

Представянето на проблематиката пред авторитетни академични форуми и 

съответните дискусии са допринесли за обогатяването на научния 

инструментариум и задълбочаването на изследователските й умения. 

 

4. Заключение 

Изхождайки от обективните изисквания, предявявани към 

дисертационни трудове за получаване на образователната и научна  степен 

“доктор”, както и вземайки предвид класическата академична традиция на 

българската школа в етнологията, намирам, че представеният труд 

„Субкултура на футболни запалянковци в България (края на ХХ – началото 

на ХXІ век)” отговаря на всички условия. Затова давам положителна 

рецензия и предлагам на уважаемото Научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ на Кремена Кирилова 

Йорданова. 
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