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С Т А Н О В И Щ Е 
от доц. д-р Йордан Ефтимов, 

Нов български университет, 

департамент Нова българистика 

 

 

за дисертационния труд 

на Ивайло Цветанов Цветков 

на тема: „Формиране на групова идентичност чрез лайфстайла като медиен 

разказ. Ролята на списание „Егоист“ в българската лайфстайл-преса“ 
 

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ по научна 

специалност 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Журналистика – Масова култура) 

Научен ръководител: доц. Георги Лозанов 
 

I. Техническа характеристика. Информационно осигуряване. Библиография 

Дисертационният труд на Ивайло Цветанов Цветков е с обем от 169 страници. 

Състои се от увод, шест глави, заключение, научни приноси на дисертационния 

труд и библиография със 70 заглавия на български и английски език. 

Библиографската справка съдържа заглавия както на класически вече текстове, 

така и на по-нови изследвания, което показва задълбочено проучване на 

теоретичните източници по темата. 

Публикациите на докторанта по темата са три, в престижни български 

електронни академични издания по медиазнание. 

 

II. Аналитична характеристика на съдържанието на дисертационния труд 

Актуалността и значимостта на поставения за анализ в дисертацията проблем е 

мотивирана убедително в уводната част на дисертационния труд. Още тук личи 

и самочувствието на автора, както и свободата, с която се отнася към научната 

си задача: „Трудът умишлено страни от историческо проследяване на 

българската лайфстайл-преса, защото тя, в повечето случаи, не само не постига, 

но дори и не се доближава до нивата на дълбочинност по темата, постигнати от 

Егоист; напротив, в твърде голям процент от случаите тя всъщност, в някакъв 

смисъл, съсипва създаденото от екипа на списанието.“ 
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В увода е формулирана в конкретика научната задача на дисертационния труд – 

да изследва „как и защо лайфстайлът влияе медийно върху формирането първо 

на индивидуална, а след това и на групова (колективна) идентичност в градска 

среда – и най-вече как това се случи у нас на ръба на новото хилядолетие чрез 

сп. „Егоист“.“ 

В първа глава на дисертационния труд, „Групова идентичност. Идентификация, 

самоидентификация, въображение и съзнателност“, стъпвайки върху меродавни 

теоретични трудове, са представени серия от важни за по-нататъшния анализ 

понятия като „субкултурни групи“, „самоидентификация в консуматорското 

общество“, „бранд култура“, „медиен герой“. Съществено е показването как 

методи от социологията и психологията влизат в конфликт или диалог и как 

понятията флуктуират и попадат на различни позиции в различни теоретични 

рамки. 

Втора глава, „Лайфстайл-списания и конструиране на групова идентичност“, е 

посветена на появата и развитието на лайфстайл пресата в Западния свят. 

Историческата справка показва, че появата на лайфстайл списания в България се 

случва като непосредствен отглас на поредната вълна, поредното „поколение“ 

лайфстайл списания на Запад: „През 1994 и 1995 на пазара излизат редица 

лайфстайл списания за мъже, сред които много успешните „For Him“ (FHM), 

„Maxim“ и „Men’s Health“, редом с вече установените на пазара медийни гиганти 

„Arena“, „GQ“ и „Esquire“.“ Анализът на факторите за успеха на женските и 

мъжките лайфстайл списания дава напълно нова основа за коментирането на 

този тип издания в българското медиазнание. 

В трета глава, „Лайфстайл“: културологичен преглед на понятието“, фокусът 

пада, разбира се, върху появата на понятието, като го поставя в по-широкия 

контекст на културата. Според докторанта „феноменът „лайфстайл“ може да 

бъде изследван на три концептуално различни нива: „ценностно ниво“, „ниво на 

нагласите“ и „ниво на действията“, като т.нар. от него „фундаментални 

ценности“ трябва да бъдат виждани във всяка проява на феномена. 

Четвърта глава, „Формиране на групова идентичност чрез лайфстайла като медиен 

разказ. Базисни бележки върху приноса на сп. „Егоист“, представлява може би най-

„опасната“ част от труда, тъй като това е анализ на издание, в съществуването на което 

изследователят е играл централна роля. Но пък това означава, че той познава обекта на 

изследването си изключително отблизо. Тази глава е блестящ пример за добре развит 

„емичен подход“ (emic standpoint), ако следваме понятието на Кенет Пайк. 

Ивайло Цветков цитира изследването на Фунг за женските списания, според 

което „за мнозина консуматори закупуването на списание означава връзка с 

идентификационна група“. Това дава добра възможност да се говори за 

стратегиите на „Егоист“ да развие и задълбочи подобна групова идентичност 

чрез конкретни интервенции. Моделът на мъжките лайфстайл списания 

предполага конкретни подходи – провокативен език, по-агресивно търсене на 
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обратна връзка с читателите, ирония и самоирония, постоянни прояви на широка 

обща култура и нестандартно мислене 

В пета глава, „Попкултурата и homo ludens“, авторът представя различни 

дефиниции на понятието попкултура. Според него: „Егоист“ е един от първите 

попкултурни феномени в посткомунистическа България – списанието 

променяше норми на поведение (чрез лайфстайла, който създаваше), и 

формираше групова идентичност, пак чрез лайфстайла.“ Обобщение, което 

звучи пресилено, но е развито убедително в рамките на избраната теоретична 

рамка. Заключението, че списанието на практика хвърля мост между 

попкултурата и „високата култура“, има основания обаче само при 

специфичната употреба на тези понятия. Въвеждането на понятието 

„попинтелектуалци“ в този смисъл се нуждае от повече разяснение и евентуално 

полагане в обща матрица с понятието „публичен интелектуалец“, използвано от 

западните социолози. Спор могат да предизвикат изводи като този, че „Егоист“ е 

масова медия“ в периода 1997-2000 г. (защото анализът на тематиката и 

съответно на стила могат да доведат до объркване), че „Егоист“ е „създал“ 

понятието „лайфстайл“ в българската медийна среда (говорим за масовата 

употреба на думата, или за понятието в медийните изследвания), както и че 

списанието е „контракултурен феномен“ (по-скоро феномен, носещ „следа“ от 

контракултурност). 

 

III. Оценка на автореферата 

Съдържанието на автореферата предава коректно съдържанието на 

дисертационния труд. 

 

IV. Заключение 

Досега Ивайло Цветков бе познат на културната общност у нас в няколко свои 

образа, главните от които са на редактор на влиятелни лайфстайл списания, на 

футболен коментатор, на публицист и на политически пиар. 

Като редактор на влиятелни лайфстайл списания може би по-широка 

популярност има работата му именно в списание „Егоист“, но неговата роля в 

историята и на списания като „Юнион медия“ (предшественик на „Егоист“), 

„Плейбой“ (главен редактор на чиито първи пет броя е той) и „Максим“ е 

изключително важна. На него се дължи стартът в лайфстайл журналистиката на 

няколко от най-значимите български журналисти. Негов патент са и немалко 

рубрики и активното въвеждане в българския културен живот на жанрове на 

инфотейнмънта и гонзо журналистиката. 
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Като футболен коментатор Ивайло Цветков се слави с изключителна експертиза 

по отношение на английското футболно първенство. Доказва с присъствието си 

на страниците на вестник „168 часа“, в предавания на телевизия „Диема“ и в 

електронни сайтове. Но експертизата не е единственото му постижение на това 

поприще. Той създаде и нов журналистически маниер в писането за футбол. 

Като публицист Ивайло Цветков се изявява силно през последните години в 

електронното издание „Офф нюз“. Неговите интервюта с Александър Кьосев, 

Ицо Хазарта, Светослав Малинов, Георги Господинов, Нели Огнянова, Явор 

Гърдев, Харалан Александров, Ивайло Дичев, Андрей Райчев, Радан Кънев, 

Татяна Дончева, Галин Стоев, Иван Вирипаев, Красен Станчев са екземплум за 

качествена журналистика в българските интернет базирани медии. 

Като пиар на политическа партия „Нова република“ Ивайло Цветков използва 

нови за политическия пиар у нас средства, сред които и пародийни 

видеоинтервюта. 

Като имам предвид важността и актуалността на разгледаната проблематика на 

дисертацията, достатъчно задълбоченото проучване на научни източници по 

темата, както и цялостното присъствие на Ивайло Цветков като медиен 

участник, но и медиен анализатор, предлагам на членовете на уважаемата 

комисия да му присъдят без колебания образователната и научна степен 

„доктор“. 

 

 

София, 27.04.2019 г.     доц. д-р Йордан Ефтимов 


