
 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Евгения Троева, Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей – БАН, 

за присъждане на научната и образователна степен „доктор” на Кремена 

Кирилова Йорданова, докторант към катедра „Етнология” на СУ „Св. 

Климент Охридски” за дисертация на тема „Субкултура на футболни 

запалянковци в България (края на ХХ – началото на ХXІ век)” 

 

Предложеният на вниманието дисертационен труд е посветен на един значим за 

етнологията и за обществото изследователски обект – субкултурните общности, като 

основната му цел е да се представи и анализира субкултурата на футболните запалянковци 

в България в края на XX и началото на XXI в. Дисертацията се състои от увод, шест глави, 

заключение и библиография с общ обем от 383 компютърни страници. Материалът за 

дисертацията е събран чрез качествените методи на етнографска работа: проведени са 40 

интервюта с привърженици на четири популярни столични футболни клуба, включени 

наблюдения, множество неформални разговори, използвани са и многобройни интернет-

източници. Интервюирани са фенове от широк възрастов диапазон, с различен пол, 

разнороден социален статус и различно ниво на включеност в субкултурната общност. 

В първа глава докторантката представя задълбочено състоянието на проучванията 

по темата за субкултурите и в частност на субкултурата на футболните фенове. В текста 

проличава доброто познаване на основните теоретични парадигми и на новите тенденции в 

проучването на субкултурите, изразени са и авторовите предпочитания към определени 

подходи. Втора глава на дисертацията е фокусирана върху футбола и профила на 

футболните привърженици, като са засегнати и респективните джендър аспекти на 

проблема. Футболът е анализиран като огледало на процесите в обществото, като в него 

авторката открива елементи на „зрелище, война и религия”. В трета глава са разгледани 



идентификационните маркери на фена, изграждането и изявата на субкултурната му 

идентичност. Докторантката показва, че субкултурната принадлежност на феновете им 

дава възможност да създават нови, както и да поддържат съществуващи лични и 

колективни идентичности. В четвърта глава вниманието е съсредоточено върху появата и 

развитието на организирано фен движение в България. Футболните фенове са представени 

като обособена група със собствени норми и правила. Анализирани са аспекти на 

груповата им идентичност, съществуването на специфични идеологии в групата, както и 

структурата на фенските организации с техните йерархии. Субкултурата на футболните 

фенове е разгледана в съпоставка с тази на футболни запалянковци в други държави, като 

са показани както имитационните процеси, така и местните специфики, характерни за 

българските запалянковци. 

Отделна глава е посветена на стадиона като място на основна изява на футболния 

запалянко. Докторантката показва как стадионът формира социалните връзки между 

членовете на групата, които имат специфична йерархична структура. Анализиран е 

карнавалният характер на футболното представление, както и „субкултурният капитал”, 

който се проявява във външни белези, поведение и ритуали на дадена група фенове. В 

последната глава е разгледан обстойно и въпросът за политическите идеологии на 

феновете, както и за характерните за субкултурната им характеристика прояви на насилие. 

Въз основа на наблюденията си докторантката прави извода, че проявите на екстремизъм, 

расизъм и ксенофобия са част от субкултурата на малка част от футболните запалянковци. 

Внимание е отделено и на връзката между футбола и проявите на национализъм. 

Дисертацията на Кремена Йорданова представлява първото етнологично 

монографично проучване на културата на българските футболни фенове. Дефинирана от 

докторантката като типична субкултура, тя е характеризирана с маркери като групова 

идентичност, йерархия в рамките на групата, елементи на противопоставяне на външните 

на групата, притежание на определена символика. В дисертацията е предложен профил на 

футболния запалянко, както и периодизация на футболната фен култура в България. 

Очертано е влиянието на западните „фенски модели” върху българските запалянковци и са 

откроени българските специфики. Като основна отлика на субкултурата на футболните 

фенове в сравнение с други субкултури е посочена по-голямата стабилност на фенските 



формирования и съответно високото ниво на групова идентификация на членовете им. 

Приносна страна на изследването е и това, че докторантката разкрива както девиантните, 

така и креативните страни на субкултурата на футболните запалянковци, които 

обикновено остават незабелязани от общественото внимание. В текста на дисертацията 

личат доброто познаване и владеене от авторката на обемна литература по темата на 

изследването, умението да представя разглежданите проблеми на съпоставителна основа и 

в широки контексти. Многобройните цитирани извадки от интервюта допринасят както за 

по-доброто излагане на тезите, така и за по-нюансирано представяне на емичната гледна 

точка на респондентите. 

С оглед спецификите на българския език намирам за по-удачно определението 

‘субкултура’ да се използва само за обозначение на културата на феновете, отколкото 

предпочетената от докторантката употреба на думата както за определение на културата, 

така и на общността/групата на запалянковците. 

Дисертационният труд на тема „Субкултура на футболни запалянковци в България 

(края на ХХ – началото на ХXІ век)” е стойностно изследване с принос както за 

етнологичното познание на субкултурните общности, така и по-общо за социалните науки 

в стремежа им към по-доброто разбиране на обществения живот. Авторефератът отразява 

коректно текста на дисертацията. Докторантката представя и пет публикации по темата. 

Казаното ми дава основание убедено да подкрепя присъждането на 

образователната и научна степен „доктор” на Кремена Кирилова Йорданова. 

 

 

гр. София 

17.03.2015 г.                                                 доц. д-р Евгения Троева (ИЕФЕМ-БАН) 

 


