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СТАНОВИЩЕ 

на проф. д.и.н. Любомир Огнянов – член на научно жури 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” 

 

Автор на дисертационния труд: Кремена Кирилова Йорданова 

Тема на дисертационния труд: „Субкултура на футболни  запалянковци в България        

                                                      /края на ХХ – началото на ХХІ век/” 

Научна специалност: етнология 

Научен ръководител: доц. д-р Веселин Тепавичаров 

 

Дисертационният труд на Кремена Йорданова е посветен на един интересен и 

актуален в наши дни етноложки проблем – субкултурата на футболни запалянковци в 

България в края на ХХ и началото на ХХІ век. Дисертантката се е опирала на 

проведените от нея 37 интервюта с фенове на четири софийски футболни отбора – 

„Левски”, „ЦСКА”, „Славия” и „Локомотив”. Проучила е също така 32 интернет 

сайтове и десетина архивни единици от Централния държавен архив. Списъкът на 

ползваната от нея литература по темата /на кирилица и латиница/ надхвърля 200 

заглавия. Всичко това е показател за една продължителна и задълбочена 

научноизследователска работа, чийто положителни резултати ясно личат от 

представената за публична защита докторска дисертация, която е с обем от 384 

страници. 

На първо място, бих искал да изразя своето удовлетворение от сполучливата 

структура на дисертационния труд и най-вече на неговото изложение, което се състои 

от шест глави, логично разделени на множество параграфи и подпараграфи. Това прави 

изложението много четивно, с акцентуване на най-важните моменти от изследването. 

На второ място, силно впечатление правят познанията на авторката не само в 

областта на етнологията, но и по другите сродни науки, на които тя се опира – 

социологията, социалната психология и криминологията. При това, основната част от 

ползваната от нея литература по темата е чуждестранна. 

На трето място, много удачни и полезни са съпоставките, които дисертантката 

прави между субкултурите на футболни запалянковци в България с тези от чужбина – 

особено от Англия и Италия, но има примери и от Гърция, Сърбия, Хърватия, Русия и 

други страни. На тази основа тя търси глобалната промяна във фенската култура в цяла 

Европа. 
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На четвърто място, постигнато е едно много премерено съчетание на теоретични 

постановки с конкретни фактологични данни – както по отношение на българските, 

така и на чуждестранните субкултури. Освен това, във всеки параграф на дисертацията 

се чувства личното мнение на авторката по разглежданите въпроси. 

На пето място, обективно и точно в дисертационния труд е разкрита 

историческата обстановка в България до и след преломната 1989 година. Това е дало 

възможност на дисартантката да направи прецизна периодизация на развитието на 

субкултурата на футболни фенове в България, като използва умело и метода на 

съпоставяне /преди – и сега, или България – и Западна Европа/. 

Що се отнася да конкретните научни приноси на авторката на дисертационния 

труд, то те са многобройни, тъй като проблематиката /поне за българската етнология/ е 

оригинална, а изложението на работата, както вече стана дума, е твърде обемно. Ще 

откроя само някои от научните приноси на дисертантката: 

 

1. Очертани са основните теории за младежките субкултури в общоевропейски 

план и съществуващите критики срещу тях. 

 

2. Представени са достиженията на българската наука в изследванията по 

темата за младежките субкултури у нас в края на ХХ и началото на ХХІ век. 

 

3. Проучено е специфичното място на субкултурата на български футболни 

запалянковци сред останалите субкултури. 

 

4. Изяснен е профилът на българския футболен запалянко – социален сатус, 

възраст, участие на жените във футболното фенство. 

 

5. Откроени са основните характеристики на груповата идентичност на 

футболните запалянковци и са посочени нейните външни белези /облекло, 

знамена, значки, татуировки, музика и други/. 

 

6. Разгледани са организациите на футболните фенгрупи и техните дейности 

вън от стадиона /улични демонстрации, протести, участие в политически 
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кампании, подготовка на хореографии, организиране на пътувания, 

производство на клубни артикули и т.н./. 

 

7. Показано е мястото на стадиона като център на фенската активност. 

 

8. Разкрити са типичните прояви на национализъм, расизъм и футболно 

насилие в субкултурата на футболните запалянковци. 

 

В заключение заявявам, че дисертацията „Субкултура на футболни 

запалянковци в България /края на ХХ – началото на ХХІ век/” е с безспорни научни 

приноси в българската етнология и предлагам на членовете на научното жури да 

гласуват положително за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на 

нейния автор Кремена Кирилова Йорданова. 

 

София,  15 март 2015 г.   Член на научното жури: 

 

      /проф. д.и.н. Любомир Огнянов/ 

 

 


