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Конкурсът за професор по професионално направление 8.2. 
Изобразително изкуство, Плакат за нуждите на катедра „Плакат и 
визуална комуникация“ е обнародван в Държавен вестник бр. 108 от 17 
декември 2013. 
Единствен кандидат за конкурса е доц. д-р Николай Николов Младенов 
от Художествена академия. 
Въз основа на документацията без никакво колебание смятам, че на 
Николай Младенов трябва да бъде присъдена титлата „професор“. 
Причините за това са следните: 
Всичките административни документи (заявление; автобиография; 
дипломи за висше образование, за образователната и научна степен 
доктор и за научно звание (длъжност) доцент; медицинско свидетелство; 
свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността; 
списък на творчески изяви, публикации и други форми на художествена 
или научна проява и портфолио на работите, представени за участие в 
конкурса) са приложени. 
По тази част от конкурса Николай отговаря на всичките изисквания. 
Професионалната биография на кандидата също е впечатляваща: 

• Завършил е НХА в специалността „Плакат“.; 

• Бил е хоноруван преподавател по компютърна графика в НХА.; 

• Защитил е докторат с тема „Плакатното мислене“.; 

• Бил е хоноруван асистент по „Плакат“ и доцент в НХА.; 

• Бил е научен ръководител на докторант.; 

• Член е на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване.; 

• Ръководител е на катедра „Плакат и визуална комуникация“ в 
НХА.; 
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• Заместник председател е на Общото събрание на Изящния 
факултет на НХА.; 

• Ръководи рекламно-информационната дейност на НХА. 
По тази част от конкурса Николай също отговаря за всички изисквания. 
Важни по отношение на конкурса за професор са и публикациите, 
рецензиите и проектите след придобиване на научно звание доцент. 
Това обхваща периода 2007–2013. 
През 2007 Николай: 

• е написал текст към изложбата на Люба Томова и Ненко 
Атанасов.; 

• е ръководил рок пленер Калиакра рок фест, съвместно с община 
Каварна.; 

• е рецензирал научния труд „Концептуалният модел на интернет и 
неговото отражение в уебдизайна“ на Екатерина Гирджева за 
присъждане на о.н.с. доктор.; 

• е рецензирал научния труд „Създаване на графични форми с 
нови качества чрез използване на съвременни фотографски и 
дигитални методи“ на Десислава Христова за присъждане на о.н.с. 
доктор.; 

• е работил за проект „60 години специалност Плакат“, уъркшоп и 
изложба. 

През 2008 Николай: 

• е рецензирал научния труд „Генезис и развитие на фирмения 
стил в туризма на Югозападна България в условията на пазарна 
икономика“ на Илия Филипов за присъждане на о.н.с. доктор.; 

• е участвал с доклад от II научна конференция на катедра Плакат 
и визуална комуникация – Плакатно мислене, концептуално 
изкуство, инвенции. 

През 2009 Николай: 

• има публикация към монография на Димитър Трендафилов.; 

• има публикация към изложбата на Люба Томова и Ненко 
Атанасов 15:15. 

През 2010 Николай: 

• е докладвал по процедурата за избор на доцент по „Плакат“ за 
нуждите на НХА с единствен кандидат доц. Георги Янков.; 

• е ръководил проект „Есенно ателие плакат“, сборник със 
студентски работи от XXI век, уебсайт на специалността и 
средства за тиражиране на плакати.; 

• е докладвал по процедурата за избор на доцент по „Графичен 
дизайн и шрифт“ за нуждите на АМТИИ – Пловдив с единствен 
кандидат Васил Николов.; 
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• е рецензирал хабилитационен труд за „Графичен дизайн“ от Емил 
Парашкевов относно избор на доцент. 

През 2011 Николай: 

• е рецензирал научния труд „Авторски плакат“ от проф. Иван 
Газдов за присъждане на о.н.с. доктор.; 

• е направил публикация към изложбата на Димитър Трендафилов 
„Сериграфия & литография“.; 

• е написал становище (научен ръководител) за представения труд 
„Киноафишът. Плакат на холивудската романтична комедия – 
минало, настояще, бъдеще“ от Бегюм Гюджюк за присъждане на 
о.н.с. доктор.; 

През 2012 Николай: 

• е ръководил проект „Нов сайт на НХА“, съвместно с RIZN (три 
първи награди).; 

• е ръководил проект – изложба Екология, съвместно с Чешки 
център.; 

• има две публикации в списание „Изкуство и критика“ на НХА. 
През 2013 Николай: 

• участва с доклад на научна конференция на катедра „Плакат и 
визуална комуникация“ – „Изразни средства във визуалния език – 
идея и медия“.; 

• ръководи проект изложба „Gaudeamus Igitur…“ съвместно с 
МДХСИ, Габрово.; 

• подготвя публикация към изложбата на Димитър Трендафилов 
„Сериграфия & литография“.; 

През 2014 Николай: 

• участва в проекта „Въвеждане на електронното дистанционно 
обучение като интегриран елемент на висшето образование“.; 

• участва в проекта „Усъвършенстване на системата за управление 
в НХА, чрез въвеждане на Автоматизирана университетска 
информационна система“.; 

И по тези критерии кандидатът покрива изцяло изискванията за 
професура. 
Важна част от критериите за избор на професор в Академията са и 
творческите изяви и участията в изложби. 
След като е придобил научно звание доцент Николай е участвал със 
собствени творби в много изложби. 
За 2007: 

• Награда на Христо Бойчев от „V Международно триенале на 
сценичния плакат“ за плакат на постановката „Полковникът-
птица“; 
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• Проект „Поезия на стена“, в съавторство с Георги Янков и 
съвместно с НХА и посолство на Австрия в София, Столична 
библиотека; 

• „V Международно триенале на сценичния плакат“; 

• „Изложба на Млади автори, Софийска филхармония“.; 

• Изложба на открито „Природата, това съм аз“, София, Малко 
Търново; 

• „Рок пленер Калиакра рок фест“, Каварна; 

• „XVIII международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата“, 
Габрово. 

За 2008: 

• „Изложба 60 години специалност плакат“, галерия Академия; 

• „VIII Московско международно биенале на графичния дизайн 
Златната пчела“; 

• Изложба „Млади български плакатисти“, галерия Ъшък, Истанбул; 

• „XIX международно биенале на плаката“, Боливия 
За 2009: 

• Международна изложба „60 години полски институт – София“, 
Плакати от 30 български и 30 полски художници, Народен театър 
Иван Вазов; 

• Изложба „Иконични анализи“, галерия Академия; 

• „Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата“, 
Габрово 

За 2010: 

• „VI Международно триенале на сценичния плакат“, София; 

• „IX Московско международно биенале на графичния дизайн 
Златната пчела“; 

• Международна изложба „Послания към света“, VIDAK, Експо Шан-
хай; 

• Изложба „Каравана на десетте думи“, галерия Алтера 
За 2011: 

• „II Биенале на българския дизайн“; 

• Изложба „Градът“, БНР; 

• Изложба „Каравана на десетте думи“, Capasca, SDеW; 

• Изложба „Градът“, Туристически информационен център, София; 

• „XX международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата“, 
Габрово 

•  
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За 2012: 

• Изложба „Екология“, български социален плакат в галерия Тандра, 
Банкя; 

• Изложба „Право и справедливост“, четирима български 
плакатисти в галерия „Мисията“ на Културния институт към 
Министерство на външните работи; 

• Изложба „Градът“, парк „Кестените“, Банкя; 

• Изложба „Право и справедливост“, четирима български 
плакатисти в социалния съд на Потсдам, Бранденбург, Германия; 

• Международна изложба „Социална справедливост“ – VIDAK, 
Южна Корея; 

• Изложба „Актуално“, преподаватели от специалност „Плакат и 
визуална комуникация“, галерия Дебют 

За 2013: 

• Международна изложба „Социална съпричастност“ – VIDAK, 
Южна Корея; 

• Изложба „Право и справедливост“, четирима български 
плакатисти в съдебната палата на Берлин, Германия; 

• Изложба „Gaudeamus Igitur...“, преподаватели и студенти от 
специалност „Плакат и визуална комуникация“, „Дом на хумора и 
сатирата в изкуствата“, Габрово; 

• Изложба „Право и справедливост“, четирима български 
плакатисти в съдебната палата на Дюселдорф, Германия; 

• Изложба „Право и справедливост“, четирима български 
плакатисти в телевизионната галерия на БНТ и НХА; 

• Изложба на открито „Магията на плаката“, фестивал „Магията на 
вятъра“, Сливен; 

• Изложба „Право и справедливост“, четирима български 
плакатисти в съдебната палата на Тунис, Тунис; 

• Изложба „Плакат комбинат от SDeW“, галерия Апартамента, 
София; 

• Изложба на „XXL“ „Лимитирана разумност“, галерия „Арт алея“, 
София; 

• Изложба „Български художници“, Цариброд, Сърбия; 

• XXI международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, 
Габрово 

За 2014: 

• Изложба „Право и справедливост“, четирима български 
плакатисти в съдебната палата на Мюнхен, Германия 
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И във всички тези дейности кандидатът покрива стандартите за 
професура. 
Много важно изискване за професурата е и преподавателската дейност 
на кандидата. 

• Николай е основният преподавател на бакалавърски курсове по 
базисната дисциплина „Плакат“ с по два курса. 

• Води курса „Сериграфия“. 

• Води и „Уебдизайн“. 

• Ръководител е на един докторант. 
Преподавателската му дейност също отговаря на стандартите за 
професура. 
Другият набор от изисквания са свързани с творческата дейност на 
кандидата. Представеното в това отношение определено впечатлява. 
Творбите са разделени на плакати и малка графика.  
Представени са: 

• 29 плаката по основната тема на конкурса. ;  

• графичен дизайн за НХА.; 

• филателни издания за Български пощи.; 

• няколко лога.  
С това кандидатът покрива основните жанрове на иконичната 
комуникация, които се изучават в специалността. 
Чрез тях Николай доказва, че владее отлично поетиката на плаката – 
интерпретира творчески материала, създава впечатляващи визуални 
метафори и може да изрази съответния феномен икономично. 
Типичен пример в това отношение е плакатът „Напряко“. В него е 
актуализирана темпорална метафора. На ъгъл са приписани 
характеристики на циферблат. Метафоричният механизъм е 
проработил благодарение на играта със светлосенките по отношение на 
ъгъл на стая. Николай е създал илюзията за стрелки, около които е 
нарисувал циферблата. 
Ъгълът е част от здание, а това отлично вписва плаката в тематиката на 
изложбата – тя е посветена на града. 
Прекрасно впечатление прави и фактът, че плакатът е максимално 
опростен. Лаконичността е едно от основните изисквания за 
съвременния плакат. Това прави задачата на художниците още по-
трудна. Причината е, че с малко знаци трябва да изразят голямо по 
обем съдържание. 
Иконичната метафора е водещата и в плаката „Подвижен“. В случая на 
локомотив са приписани характеристиките на град. Корпусът на 
локомотива е заменен със здания. Тази метафора изразява мобилния 
характер на жителите на големите градове. Затова плакатът отговаря 
отлично на тематиката на изложбата. 
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И плакатът „Насилие“ използва поетиката на метафоричния механизъм. 
На парче месо са приписани характеристиките на одрано човешко тяло. 
Преносът е станал с помощта на формата на човешко тяло. Червеният 
цвят на храната и нейната фрактура наподобяват много на човешко 
тяло в съответната насилствена ситуация. 
Интересното в случая е, че е използвана фотография. Това е 
доказателство, че Николай си служи и с други технически средства по 
отношение на плаката. 
Зловещ е и плакатът „Via Mortalis“. Николай е изразил смъртта чрез 
загинали щъркели. Уподобил ги е на криле на вятърни перки и така е 
постигнал иконичната метафора. Едно от нещата, което ни тревожи като 
граждани с екологично мислене е, че перките на вятърните 
електроцентрали могат да убиват птиците по техния естествен път на 
миграция. 
Говорейки за фотография, трябва да отбележа и работата „Добро утро 
любов!“. И тук с помощта на метафората Николай икономично е изразил 
идеята за града. Реализирал е фотографската метафора, защото 
бучките захар приличат много на паветата по софийските улици. 
Подредени по специфичен начин около чашката с кафе (изразяваща 
идеята за утрото), те са като паважа, който и сега е останал по някои от 
столичните улици. 
Много оригинален и икономичен е плакатът „Миграция“. В случая 
използваната иконична стилова фигура е иконичната метонимия. При 
нея за разлика от метафората, заместваме напълно даден феномен с 
друг на основата на сходството. 
В случая Николай е заместил изображението на мигриращ човек с това 
на охлюв. От социална гледна точка основната характеристика на 
защитения човек е жилището му. Без него той е инвалид, силно уязвим, 
непълноценен, дезинтегриран и т.н. 
Симбиозата между същество и жилище е изразена най-добре при 
охлювите и костенурките. Затова тази иконична метонимия е не само 
оригинална, а и изразява дълбоката същност на посланието. 
Николай създава и оригинални шрифтови метафори. Подходящ пример 
за това е корицата на Годишника на Академията за 2010 година. 
Комбинирал е последната нула от 2010 с единицата на 2011 (учебна 
година) и така се е получил знак за „Power“ (мощност), който 
същевременно наподобява на формата на двете последни цифри на 
годините. По този начин е изразил по оригинален начин идеята за 
мощта с която младите дипломници се включват в изобразителното 
изкуство. 
Много добре е интегрирал еврейски свещник с вербалния текст в 
пощенски плик, посветен на седемдесет годишнината от спасяването на 
българските евреи. 
Поради всички тези причини – активна преподавателска дейност; много 
научни статии в областта на графичните изкуства; много оригинални 
графични творби, както и впечатляваща организаторска дейност без 
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никакво колебание гласувам на Николай Младенов да бъде присъдена 
преподавателското и научно звание (длъжност) „професор“. Надявам се, 
че и останалите членове на журито ще постъпят по този начин. 
 
28.02.2014 
София 
 

Подпис, 
 
проф. дфн Христо Кафтанджиев 


