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СТАНОВИЩЕ  

ЗА ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ  

ПО ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР 

ПО 8.2 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ПЛАКАТ 

 НА КАТЕДРА ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

 

От доц. Васил НИКОЛОВ, преподавател по графичен дизайн в АМТИИ – Пловдив 

 

 

В НХА има една специалност, която се превърна в запазен знак на това висше учебно 

заведение. Както преди така и сега тя остава атрактивна и желана за много млади хора 

свързали живота и професионалния си път с нея. В началото – ПЛАКАТ, който по 

късно прибави към името си ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ с което обогати своето 

съдържание и дейност в областта на графичния дизайн. 

Както по рано така и сега нейните преподаватели остават най-добрите 

професионалисти и педагози в своята дейност. Правя това встъпление, защото да си 

преподавател е не само избор на професия, а посвещение и тук следва да говоря за 

един достоен художник отдаден на това не леко поприще. Доц. д-р НИКОЛАЙ 

МЛАДЕНОВ е творец и преподавател със завиден опит и потенциал натрупан от 

активната си работа в НХА. 

Трябва да призная че съм запознат с казаното по-горе, но въпреки това бях удивен и 

респектиран от многостранната му дейност в академията. Богатата му биография 

изпълнена с много факти и прояви е доказателство за висок професионализъм и 

отговорност. Не се наемам да изброявам всички публикации, рецензии и проекти в 

които той е организатор или ръководител защото на всякъде присъства изисканото 

отношение на човек и артист присъщо за Николай Младенов.  

 

Една внушителна част от творчеството му в представените материали са създадените 

плакати в периода 2007–2014, като всички те са участвали в представителни изложби и 

биеналета у нас и чужбина. Темите в изброените прояви са разнообразни и богати със 
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спецификата на изразни средства и художествени похвати в една модерна визия и 

стилистика. Всичко това е показателно за всестранния авторски интерес и 

предпочитания на Николай Младенов. 

Така постоянната му и всеотдайна ангажираност към всичко и навсякъде го прави 

различен, чудноват и странен. Във всъщност това е определението за неговия 

артистизъм. И както той казва: „Търсенето и новаторството са ежедневие в което няма 

празник или делник…”. Втурването към всеки творчески проблем е предизвикателство 

обогатено с тайната на изследване и откривателство и мисля че то е постоянен негов 

спътник. В отговор на казаното най-правилния избор на технически и художествени 

средства са винаги точни и адекватни на избраната тема, актуални за време и визия с 

висок и въздействащ ефект.  

Фотографския или рисунъчен подход са овладени на висотата на професионалния опит 

и са полезни само на този който може да мисли концептуално и са в неразривна връзка 

с темата и крайния резултат. Младенов винаги успява да го покаже и внуши на зрителя 

чрез своя лаконичен и дързък плакатен език. Сполучливия избор на теми и графични 

решения показва богатия диапазон на неговият интерес към новото и неповторимото 

превърнало се във философия на живот и работа. 

В своето експозе за конкурса доц. д-р Младенов често споменава фразата „Консумиран 

плакат” и разбира се става ясно че се отнася не само за видян плакат, а нещо много 

повече – въздействие, внушение и лично отношение.  Във всъщност това е рецептата и 

обяснението на явлението, наречено АВТОРСКИ ПЛАКАТ и той има своята роля и 

заслужено и необходимо място в нашето забързано ежедневие. 

   

Като човек пристрастен към плаката и тясно свързан с него не мога да не спомена някой 

от работите на Н. Младенов, които ме впечатляват и респектират. Плакатите: 

МОНОСПЕКТАКЪЛ, НАПРЯКО, По МАРК ТВЕН I – II,  ГАБРОВСКИ КОТКИ, 

МУХОЛОВКАТА, СВЕТЛО, МИГРАЦИЯ,  

Тук верен на своя ясен и категоричен рисунъчен похват, както в цвят така и в стилистика, 

Младенов е превърнал плакатите си в графични сентенции – силни, актуални и 

запомнящи се... 
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Не по-малко въздействащи са и плакатите с преобладаващ фотографски подход, като 

някой от тях наречени от него фотогастрономични: ДЕКАМЕРОН, ТРОЯНСКИ КОН, 

НАСИЛИЕ, ДОБРО УТРО ЛЮБОВ, ПОЛКОВНИКЪТ ПТИЦА, РЕВИЗОР, 

КАЛИАКРА РОК ФЕСТ, ДОН ЖУАН... 

Което и да е от посочените заглавия и какъвто и да е избора на техническия и 

художествен способ той е сполучлив, точен и пасващ на темата и авторовото 

тълкование. Важен е крайния резултат, а той винаги е правдив в своята интерпретация 

вълнуващ и убедителен... 

Трябва да отбележа още множество проекти на Н. Младенов, които също впечатляват с 

модерните си решения: това са годишниците на НХА –  2008–2013, рекламни материали 

свързани с дейността на НХА, както и в други направления на графичния дизайн...   

 

С всичко казано до тук разбирам че практическата и творческа ангажираност на доц. д-

р Николай Младенов е неразривно и постоянно свързана с учебния процес с който съм 

добре запознат и който е на висотата на съвременните изисквания за престижно висше 

учебно заведение каквото е НХА. Работата му като преподавател и творец в личен план 

показват едно полезно и много ценно съвместителство в един обещаващ и непрекъснат 

синхрон. 

 

И именно поради това, моля Уважаемото научно жури да присъди  

на доц. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ образователната научна степен ПРОФЕСОР.  

   

        

6 април 2014                                                               доц. Васил НИКОЛОВ 


