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СТАНОВИЩЕ 

по конкурс за професор по 8.2. Изобразително изкуство, 

плакат за нуждите на катедра „Плакат и визуална комуникация” 

 

 

 

 На обявения в Държавен вестник № 108/17.12.2003 г. конкурс за професор 

по 8.2. Изобразително изкуство, плакат за нуждите на катедра „Плакат и 

визуална комуникация” се е явил единствен кандидат доц. д-р Николай Николов 

Младенов.  

За конкурса Николай Младенов е представил хабилитационен труд, 

състоящ се от двадесет и девет плаката, няколко оформления на годишници на 

Националната художествена академия, пощенски продукти (марки в блок, 

пликове и печати) и лога. 

 Дори само бегъл поглед към списъка от изяви на кандидата (включващ 

основните моменти, свързани с образователните етапи и еволюцията на неговата 

професионална кариера, както и публикациите, рецензиите, изложбите и 

проектите, осъществени след придобиване на научното звание „Доцент” през 

2007 г.), категорично и убедително свидетелства за широкия диапазон на 

неговата художническа продукция, за богатството и разнообразието на 

творчески реализации в една област, която се отличава с подчертана динамика, 

актуалност и значимост в съвременния както художествен, така и обществен 

живот.   

Впечатлява високата професионална култура на Николай Младенов. 

Неговият персонален пластичен почерк интегрира органично в себе си 

изяществото и прелестта на точната и ясна рисунка, остроумието и парадокса на 

оригиналния виц, концептуалната основа и легитимация на образното решение, 

категоричността, и същевременно амбивалентността на визуалното послание. 

Изповядваният от автора пластичен мироглед е свързан с едно по-широко, 

универсално разбиране за спецификата, целите и задачите на съвременното 

изкуство, в частност в онези негови сегменти и сектори, които активно 
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взаимодействат и се пресичат с наситената и свръхинформативна съвременна 

визуална среда. Младенов се придържа към схващането, (което безусловно 

подкрепям), че всички области на онова, което до вчера наричахме „Приложна 

графика”, а днес може би било по-адекватно да определяме като „Графичен 

дизайн и визуална комуникация” принципиално изявяват и развиват сходни 

типологични стилови и жанрови особености и характеристики, поради което се 

явяват различни аспекти на един и същ изходен креативен модел. Това 

разбиране придава определено вътрешно единство на цялостната творческа 

продукция на кандидата и прави така, щото ние да не можем да разделим 

категорично плакат от визуална комуникация или книжен дизайн от пощенска 

марка. Намирам това качество за много положителен момент в художническото 

дело на доц. Младенов, което, освен всичко друго, е в пълно съзвучие със 

съвременните насоки и тенденции във визуално-пластичните изкуства днес. 

Като прибавим към всичко казано дотук и значителния педагогически 

опит, умението му да работи със студентите, да ги насочва в техните 

самостоятелни изяви и инициативи, намирам в заключение, че пред нас е една 

безспорна кандидатура, поради което с пълна убеденост пледирам на доц. 

Николай Николов Младенов да бъде присъдено званието „Професор”. 

 

  

 

                                                                       проф. д. изк. Чавдар Попов 


