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СТАНОВИЩЕ 

 

по конкурс за избор на „доцент” 

в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, 

научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия (анимация) 

обявен от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в ДВ, бр.34 от 28.04.2017 г. 

от проф. д. н. Николай Ст. Лазаров – НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ 

 

единствен кандидат  ас. доктор Господин Неделчев 

 

Кандидатът ас. доктор Господин Неделчев е изпълнил формалните условия на 

закона за участие в обявения от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ конкурс за заемане на 

академичната длъжност доцент по специалността "АНИМАЦИЯ", за нуждите на 

Катедра "ФИЛМОВА И ТВ РЕЖИСУРА И АНИМАЦИЯ".  

ТОЙ Е ПРИЛОЖИЛ:                                                                                                                               

Молба;  

Автобиография;  

Широк списък ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ ПО ЧЛ.70 АЛ.2 , включващ:                                                                                                                                   

Разработки на програми свързани с учебната дейност; 

Защита на докторат и изяви свързани с научноизследователската дейност; 

Практически реализации свързани с художественотворческата дейност; 

Експертна дейност; 

Списък с получени национални и международни награди; 

 

  Образование и професионална квалификация.  

 Г. Неделчев последователно е изграждал своята компетентност в областта на 

изобразителното изкуство, киното и педагогиката завършвайки първо „Изобразително 

изкуство и педагогика“ в ПИ “Св. св. Кирил и Методий”, а след това магистърска 

степен по „Анимационна режисура“ във ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”.   

 

  Учебно-преподавателска дейност. 

 Г. Неделчев има 20 годишен практически опит като преподавател по анимация в 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, където е автор на учебни програми от обучението по 

анимация в НАТФИЗ, каквито са дисциплините:  „Анимационен декор” за специалност 

„Анимация” 2 курс; „Анимационен типаж” за специалност „Анимация” 1 и 2 курс;  

„Технология на анимационния филм” за специалност „Анимация” 2 курс; „Живопис” за 

специалност „Анимация” 3 курс; и др. 

Има едногодишен опит като „Асистент по анимационна режисура“ в 

чуждестранен университет, какъвто е Тракийски университет, гр. Александруполис, 

Гърция.   

Преподавателският опит на Г. Неделчев е  специализиран върху дисциплините:                                               

 „Технология на анимационния филм”; „Анимационен декор”; „Анимационен типаж”;  

„Живопис”.   

Ръководил е дипломни проекти на дипломанти от специалността „Анимация”. 

 

Научно-изследователска и творческа дейност.  

Г. Неделчев е автор на доклади и публикации, които се отличават с практическа 

насоченост.  

 



2 

 

Такива са :  

„Неостаряващият Тодор Динов ”,  

„Первая мировая война. Взгляд спустя столетие: 1915 г.”, 

"Компютърната анимация и графика в документалното и научно-популярно кино",  

„Дигитални технологии в изрезковата анимация”,  

„Приказки за българската анимация”,  

„Анимацията като културен феномен”    

 

Познавам добре дисертационния труд на Г. Неделчев. Убеден съм в неговата 

практическа полезност. Характерно качество на текстовете в докторската му 

дисертация е тяхната научна приложимост. Професионалистът винаги ще забележи 

дали пишещият научния текст лично е запознат с тънкостите на занаята или 

преразказва споделен в интернет опит на  други автори. "ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ НА 

КЛАСИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ" (Новите превъплъщения на традиционните 

анимационни технологии) е научно изследване, което несъмнено е създадено от 

майстор с практически опит в анимационното изкуство. Характерно за текстовете в 

дисертацията е тяхната научно-творческа приложимост.  

Актуалността на своето изследване авторът определя така:                                   

„Целта на дисертационния труд е чрез изследване връзките между 

традиционните за класическото анимационно кино изразни средства и технологии, от 

една страна и техните дигитални превъплъщения в съвременната компютърна 

анимация, да се докаже, че днес класическата анимация преживява своето дигитално 

възраждане, запазвайки характера си на самостоятелен вид изкуство със своите 

послания, естетика и изразна обусловеност.”- стр.7 

Творческата биография на кандидата е с акцент върху практическата му 

реализация като режисьор, автор, аниматор и продуцент в създаването на 33 филма и 

много телевизионни предавания. Приложен е списък с десетки селекции за негови 

участия в международни фестивали, както и завоюваните награди от тях. 

Постарах се да открия и гледах различни филми на Дидо, достъпни в интернет 

без хакерска намеса. Харесах иронията, поуката и визията на анимационните филми 

„ДЕН КАТО ДЕН“, „ГОРЧИВО“, „GAME OVER“, „МУХАТА“, „МЕРСИ“.  Изпитвам 

професионален респект от настойчивостта с която Господин Неделчев - Дидо изследва 

значими за българската култура теми, каквито са представени в документалните му 

филми „ПАРИЖКИЯТ ДЪЖД НА БЪЛГАРСКАТА АНИМАЦИЯ“; „ВИСОКО, 

ВИСОКО“ , „4% ВСЕЛЕНА, „СВЕТЪТ Е НАШ“, а вероятно и в други.     

                      Заключение. 
Сравнително отскоро познавам лично Господин М. Неделчев – Дидо. С неговите 

професионални прояви и педагогическа практика съм запознат добре и от години преди 

да го срещна. Убеден съм, че той знае как да допринесе за съвременното технологично 

и художествено развитие на традиционно преподаваната в НАТФИЗ "КРЪСТЬО 

САРАФОВ" специалност "АНИМАЦИЯ".  

 Предлагам на Научното жури да избере за доцент ас. д-р  Господин М. Неделчев. 

 

София                    

10.09.2017                 проф. д. изк. Н. Лазаров 


