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Представената за защита дисертация е посветена на нов, за 

българската хуманитаристика, проблемен кръг, поставящ в центъра на 

изследването младежките субкултури. Авторката се фокусира върху 

културата на футболните запалянковци, в контекста на младежките 

неформални движения от края на XX-началото на XXI век. Явлението не е 

разгледано изолирано, а е изследвано като част от динамичните промени, 

настъпили в българското общество (като цяло) и в българския град (в 

частност) през посочения период. В този смисъл дисертацията е 

новаторска и актуална, доколкото засяга злободневни проблеми на 

съвременното ни развитие, използвайки етноложките методи на 

изследване. 

 Дисертацията се състои от увод, шест глави, заключение и 

библиография, с общ обем 383 страници. 

 Основната цел на настоящата дисертация е да проследи, аналитично 

и емпирично, появата и състоянието на субкултурата на футболните 

запалянковци в България в края на XX-началото на XXI век. За 

изпълнението на основната цел Кремена Йорданова си поставя решаването 

на следните главни задачи: запознаване с наличната теоретична литература 

по темата; открояване характеристиките на изследваната субкултура; 

разкриване структура на организациите, свързани с фенското движение; 

търсене на аналози с други подобни европейски движения; открояване на 

чисто българските специфики на явлението. 

Моето мнение е, че целта е изпълнена успешно, а дисертацията 

представлява един нов поглед върху развитието на младежките субкултури 



в България от края на XX – началото на XXI век. Дисертацията на Кремена 

Йорданова може да бъде използвана за модел на бъдещи изследвания по 

настоящата проблематика. 

В уводната част на настоящото съчинение дисертантката е 

обосновала актуалността и избора на темата, посочени са основните 

методи на изследването, представена е накратко структурата на работата. 

Уводната част е добре организирана и има мотивирано звучене. 

Първа глава на дисертацията е озаглавена: „Терминология и история 

на проучването на субкултурите“. Главата е доста пространна, с общ обем 

71 страници. Наличието и структурата на тази глава е мотивирано от 

концепцията на дисертацията и от необходимостта за изясняване на 

сложната теоретична рамка за изследването на субкултурите. Представени 

са различните школи и направления, актуални в науката. Кремена 

Йорданова вписва тази теоретична рамка в своето изследване, като 

обосновава своя избор на теоретични маркери и методологични постулати. 

Теорията е адаптирана към изследването. Тя не е самоцелно представена, а 

е органически вписана в цялостната разработка на дисертацията. Върху 

тази част от дисертацията е и една от самостоятелните публикации на 

Кремена Йорданова, със заглавие: „Проучвания върху младежката 

субкултура“. Това показва компетентност, умение за анализ и собствен 

принос върху проблематиката. 

Глава втора е озаглавена: „Футбол и футболни привърженици“. Тя е 

посветена на историческото развитие на футбола и онази част от 

футболните привърженици, които са не просто зрители, а участници в 

представлението на стадиона. Кремена Йорданова изказва мнението, че 

именно чувството за принадлежност на тези зрители към определена група 

от съмишленици е индикатор за тяхната ангажираност към фенското 

движение. Дава се характеристика на т.нар „ултраси“ и „хулигани“. В 

сравнителен план се посочват българските специфики на този тип 

запалянковци. Предложен е и профил на футболния запалянко, като за 

особено приносно намирам джендър аспекта на футболното фенство. 

Дисертантката отделя специално място на женското  присъствие сред 

футболните фенове. Тема, която е слабо проучена и Кремена Йорданова 

дава своя значим принос в тази посока. 



Трета глава е посветена на груповата идентичност на футболните 

запалянковци. Направена е характеристика на групата на футболните 

запалянковци. Тук намирам за удачно използвания метод на включеното 

наблюдение и полуструктурираните интервюта, което дава възможност на 

самите носители на културата да разкрият критериите и маркерите на 

идентификацията си. Кремена Йорданова показва относителната 

устойчивост на изследваната субкултура, което е една от особеностите в 

сравнение с подобни младежки субкултури. В тази глава са представени и 

някои от видимите начини на идентификация с любимия отбор и с цялата 

група на футболните запалянковци. Интересно е наблюдението, че чрез 

тези видими белези като облекло, татуировки, музика се създава 

специфична ритуална система на групата. В параграф 5 на главата 

авторката обръща внимание на проблема за политическия избор като 

маркер на груповата идентичност. Винаги съм смятала за крайно формално 

обвързването на цветовете на отделни футболни клубове в България с 

определени политически пристрастия.  Политическите възгледи на един 

човек се нуждаят от по- голяма дълбочина и обосновка, а футболните 

фенове като цяло са аполитични, въпреки тенденциите те да се обвържат с 

политически партии.  

В главата по интересен начин идентичността на групата е 

представена като част от локалната култура на столичния град. 

Представено е умението на футболните запалянковци да адаптират за 

своите потребности части от градското пространство. Авторката 

подчертава, че така се създава чувство на сигурност, усещане за споделени 

ценности и защита срещу външния свят. 

В четвърта глава: „Организация и дейности“ има два акцента. На 

първо място се проследява появата на организираното фен движение в 

България, като след това се разглеждат нивата на приобщеност към 

движението. Поради ранговата структура на изследваната субкултура на 

преден план са откроени определени роли и строга йерархия. Кремена 

Йорданова се позовава на термините „ядро“ и „периферия“, разкривайки 

съдържанието им за т. нар. спортни субкултури. 

Пета глава е озаглавена: „Стадионът- център на фенската активност“. 

Поради известната субективност при писането на рецензия няма да крия, 

че тази глава е една от любимите ми в рецензирата дисертация. Тук 

авторката показва своята широка обща култура, интелект и оригиналност 



като изследовател. Тук е разкрита символната картина на изследваната 

култура. Тук е разкрит и един съвременен ритуал- като норма и множество 

обреди като действие в контекста на изследваната култура. Съдържанието 

на тази глава поражда и един уточняващ въпрос, който искам да задам на 

дисертантката – В какво точно се коренят непреодолимите разликите 

между привържениците от различните сектори на стадиона, че дават 

основание на авторката да поставя тезата за оформянето на специфичен 

манталитет сред отделните запалянковци?  

Последвана глава от дисертацията на Кремена Йорданова е 

посветена на политическите идеологии и проявите на насилие сред 

представителите на изследваната субкултура. Главата е изключително 

злободневна и фокусира вниманието върху явления като национализъм, 

расизъм, екстремизъм. Много вещо и прецизно авторката разкрива 

връзката на съвременния футбол с тези идеологии, пораждащи насилие и 

общественовредни прояви. Много зряло младата авторка навлиза в тази 

нееднозначна материя като показва различните лица на фенската култура. 

Приветствам наличието на подобна глава в разработената дисертация и 

смятам, че е един от приносите на изследването, защото е написана 

обективно и реалистично. 

В заключението са изведени отново най- важните изводи, направени 

в резултат на изследването. То е добре структурирано и достатъчно 

обосновано. 

Предложената за защита дисертация има много достойнства. 

Въпреки обема си, това е едно хармонично съчинение, със ясно очертана 

структура и концепция. Това е първи опит в България да се изследва 

културата на футболните запалянковци с методите и инструментариума на 

етнологията. Авторката разглежда през призмата на българския случай 

световни тенденции в развитието на младежката субкултура на футболните 

запалянковци. Това показва широта на възгледите и познанията. 

Дисертантката разглежда изследваната култура като специфично градско 

явление, затова ще се изкуша да задам още един въпрос. Как субкултурата 

на футболните запалянковци се вписва в съвременната пост- модерна 

култура на столичния град? 



Като положителна характеристика на работата трябва да се спомене 

точният и ясен език и отличен изказ, което говори за пълно потапяне в 

проблематиката, за ясно изградени тези и доказателства към тях. 

Отчитайки достойнствата на дисертацията „Субкултура на футболни 

запалянковци в България (края на XX- началото на XXI век”, трудностите 

при нейното разработване и безспорното й новаторство, намирам за 

основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на 

научното жури да присъди на Кремена Йорданова образователната и 

научна степен „доктор”. 
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