
 
 
 
ДО НХА 

СТАНОВИЩЕ 
ОТ ПРОФ. ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ 
ЗА КОНКУРС ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 
ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ С КАНДИДАТ  
ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ  
ПО СПЕЦИАЛНОСТ 8.2 „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ  
И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА“ (КАТЕДРА „ПЛАКАТ И 
ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“). 

 
 
Единственият кандидат в конкурса за професор за нуждите на 
катедра „Плакат и визуална комуникация“ (обнародван в Държавен 
вестник бр. 108 от 17 декември 2013 г.) Николай Младенов е 
представил всички необходими документи, които изисква 
процедурата. В портфолио са поместени 29 плаката, графичен 
дизайн – външно оформление за каталози на НХА, филателни изделия и 
лого – тематично описани. 

Преди всичко, бих искал да кажа, че намирам прерастването на 
доцент Младенов в професор за естествено и логично. Следя 
работата му твърде отдавна и мога убедено да твърдя, че 
художническият му път е възходящ – изобразителните му 
способности покриват идеите му и правят графиката убедителна и 
естетски издържана. Изображенията са ясни и със силни послания, 
разбираеми и убеждаващи.  

Основните сили определящи специфичния начин на нашето 
изобразяване са нашите идеали и мечти. Николай Младенов споделя  
своите търсейки духовната им дълбочина и красота. Възпитал в себе 
си остра художническа наблюдателност, както и опростения начин 
на изобразяване правят неговата графика разбираема от всеки. 



Посланията му са винаги към човека – добронамерени и подкупващо  
искрени. Средствата с които осъществява своите изображения са 
лаконични, както и плакатните му находки, колоритът е сдържан, а 
елементите на композицията и шрифта са поставени в полза на 
цялото. Изкушавам се да спомена някои от най-добрите му находки в 
плаката, но се надявам, че това ще направят неговите рецензенти. 
За мен плакатната му работа действа непосредствено върху 
сетивата с чист и изразителен образ, осъзнавайки я изведнъж. 

Важно е да спомена и работата му като преподавател, тя е бих казал 
за пример, защото Николай Младенов е интелигентен, изключително 
информиран, добронамерен, тактичен и духовен човек с очи на 
гражданин. 

Намирам представянето на доцент Николай Младенов в конкурса за 
професор за убедително и без колебания съм за удостояването му със 
званието (академичната длъжност) професор. 

 

Професор Димитър Трендафилов 
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