
 
 
 
СТАНОВИЩЕ 
ОТ ПРОФ. ГЕОРГИ ЯНКОВ 
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“). 

 
Единствения кандидат в конкурса за професор представя селекция от 29 
плаката, дизайн на печатни издания за НХА, малка графика за Български пощи 
и запазени знаци. Подбраните произведения покриват основни области на 
визуалната комуникация и в пълнота разкриват творческите търсения и изяви на 
автора. 
Главна роля в колекцията доц. д-р Николай Младенов отрежда на плаката, 
поставен от него на най-влиятелното място, нека използвам гръмкото 
определение – Кайзер на съвременното идейно-графично изкуство. Своето 
верую автора убедително защитава със следните мисли: „Плаката е изкуство за 
интелигентните, но нерядко може да накара и публика с по-малки възможности 
да се почувства така, че да се издигне в собствените си очи.   ...искам още 
веднъж да разколебая поне за малко инертните представи, че плакатът е 
двуизмерно и чисто рисувателно изкуство, и с това да подтикна младите автори 
към по-голям диапазон в измеренията и подходите, подчинени единствено и 
само идейно на законите в плаката и на плакатните ценности.“ 
След този цитат-манифест би било проява на лош вкус да се прави разбор на 
конкретно произведение и да се анализират естетически, графични, или някакви 
други качества или липсата на такива.  Видно е че при внимателното 
композиране на плакатната си подборка доц. д-р Николай Младенов е стъпил 
върху два основни принципа. Единия е да покаже неизчерпаемото богатство и 
безкрайни възможности на изразните средства в плаката, а втория е да изтъкне 
водещата и осмисляща роля на идеята в съвременното визуално (а и не само 



такова) изкуство. Именно тя свързва отделните произведения да засвирят в 
единна хармония. Многообразието на теми и изразни средства е обединено в 
мощен полифоничен триумф. Идеята на доц. д-р Николай Младенов да покаже 
завладяващата сила на плакатното изкуство е успяла.  
Постигнал този резултат, и този път автора постъпва като всеки друг преди – 
оставя в ръцете и очите на публиката своето творение и с аристократично 
безразличие към нейната реакция се отдръпва зад кулисите –  в пространствата 
на поднебесната си кухня, където ще приготви следващо визуално и/или 
кулинарно изкушение.  
Останалите дялове на графичния дизайн представени от доц. д-р Николай 
Младенов допълват и затвърждават още повече впечатлението за стабилни 
графични умения и естетически норми, които той устоява и като ръководител на 
рекламната и издателската дейност в НХА. Огромни и безкомпромисни са 
усилията които той всекидневно полага за високото ниво на академичните 
издания и сайта на академията. 
От 16 години доц. д-р Николай Младенов е в катедра „Плакат и визуална 
комуникация“ и за този некратък период постепенно се утвърди като уважаван 
от своите колеги и студенти преподавател. Той е в ядрото на много от изявите на 
катедрата – ще спомена само няколко от последните – изложбите „ 60 години 
специалност Плакат“ ,  „Градът“, „ Право и справедливост“, третата 
конференция на катедрата и създаването на телевизионна галерия „Денят 
започва с култура“ в БНТ.  
Мога още много да кажа за творческата и преподавателска работа на доц. д-р 
Николай Младенов, но съобразявайки се с изискванията за обема на едно 
становище ще спра дотук. 
Уважаеми членове на научното жури, убедено заявявам положителното си 
становище да се присъди научната и преподавателска титла професор на  доц. 
д-р Николай Младенов. 
 
София 2 април 2014                                                                   проф. Георги Янков 
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