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ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от 
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ 

за научноизследователската, учебната и финансовата дейност 
на Института за изследване на изкуствата при БАН за 2021 г. 

 
1. ПРОБЛЕМАТИКА НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ИЗКУСТВАТА (ИИИзк) 
1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни) на 

ИИИзк, оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на 
Института в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с 
утвърдените научни тематики 

През 2021 г. научноизследователската, учебната и финансовата дейност на 
Института за изследване на изкуствата, БАН, се определяше от мисията му да изследва 
проблемите на изкуствата, архитектурата и културата в регионален, европейски и 
световен контекст; да проучва и осмисля културното наследство и националната 
идентичност1, която е в пълно съзвучие с насоките на Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г., със стратегическите проучвания на 
Европейския съюз, с утвърдените научни тематики, с правителствените приоритети, с 
Европейския етичен кодекс за почтеност на научните изследвания ALLEA2 и с 
Правилника за устройството и дейността на Комисията по академична етика към 
ИИИзк при БАН3. 

Институтът за изследване на изкуствата осъществява дейността си с 
фундаментални, интердисциплинарни, профилирани и приложни научни изследвания; 
разработване на съвместни проекти в сътрудничество с научноизследователски, 
образователни и други сродни организации в страната и в чужбина. В Института се 
изследват историята, теорията и развитието на изкуствата, архитектурата и културата; 
събират се, описват се, систематизират се, анализират се и се съхраняват архивни 
фондове; създават се условия за ефективното им използване за научни и културни 
некомерсиални цели и за представянето им пред обществеността. В Института се 
осъществява експертна и консултантска дейност към външни и вътрешни за БАН 
институции и организации; разработват се проекти за консервация, реставрация, 
ревитализация и социализация на обекти на изкуствата; подготвят се 
висококвалифицирани специалисти по разработени от учените му съвременни 
конкурентноспособни докторски програми. 

През 2021 г. научната работа в Института беше съсредоточена върху 71 
изследователски проекта, обединени в петте модула на научния план; 7 проекта бяха 
успешно завършени и приети 8 нови. Въпреки усложнената пандемична обстановка, 
учените работиха активно по включените в научния план 6 колективни проекти, 
финансирани от Фонд Научни изследвания, ОП НОИР и НПП КИННПОР. 

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните 

 
1 Правилник за дейността на Института за изследване на изкуствата, чл. 3 (1), т. 1 и 2, променен и 

допълнен от ОСУ на ИИИзк, протокол 3, т. 1/10.12.2018 г. 
2 https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-

Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf 
3 http://artstudies.bg/wp-content/uploads/Pravilnici-i-reshenia/Pravilnik_KAE_2020.pdf 
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изследвания в Република България 2017 – 2030 (http://www.mon.bg/bg/143). 
Извършвани дейности и постигнати резултати по конкретните приоритети 

През 2021 г., в рамките на приоритетна област Национална идентичност и 
развитие. Социално-икономическо развитие и управление от Националната стратегия 
за развитие на научните изследвания 2017 – 2030, учените от ИИИзк, БАН, работиха 
активно за изпълнение на проектите, включени в научния план; по финансираните по 
програми и по други външни проекти; извършваха експертна дейност; преподаваха във 
висши и средни училища; обучаваха докторанти и популяризираха дейността на 
Института сред обществеността. 

Въпреки усложнената обстановка, обемът на работата в Института беше 
значителен; отразявайки стремежа на ръководството за успешна реализация на учените 
през годината бяха спечелени 3 конкурса за заемане на академични длъжности: 1 за 
професор и 2 за главен асистент. 

1.3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности 
Основата на работата на ИИИзк, БАН, в съзвучие с последните европейски 

тенденции в областта на теорията на изкуствата е издирването, съхраняването, 
проучването и популяризирането на културното и историческото ни наследство пред 
българското общество.  

Учените от ИИИзк са високо ценени експерти, търсени като консултанти за 
създаване на изложби, концерти, филми; като членове на национални и международни 
комисии; като оперативни критици; изследват, съхраняват и популяризират 
националното и световното културно и историческо наследство.   

Обучението на докторанти е една от основните и важни дейности на ИИИзк, с 
която той  не само допринася за качественото повишаване на квалификацията на млади 
специалисти от областите на изкуствата, но създава и нови попълнения в научните 
среди и база за развитие на научните изследвания.  

Голяма част от учените от Института са уважавани университетски 
преподаватели; ръководители на дипломанти, докторанти и специализанти в наши и 
чужди висши училища. Учени от Института са съавтори на учебници и учебни 
помагала по музика за средните училища и провеждат детски анимационни 
работилници и уъркшопове у нас и в чужбина.  

През годината 12 учени са участвали в 170 радио и телевизионни предавания, 
представяния на книги или филми, изнасяли са образователни лекции. В електронното 
издание за оперативна критика Платформа за изкуства бяха публикувани 30 
разнообразни популярни статии; бяха организирани 2 изложби. Трима учени бяха 
отличени с 14 награди за научни, творчески и педагогически постижения. 

1.4. Взаимоотношения с други институции 
Институтът има сключени договори за сътрудничество: с Националната 

художествена галерия в София; с Общинския културен институт в гр. Бяла, Варненска 
област; с Общинския културен институт Музеен център, Созопол; с Българската 
търговско-промишлена палата и с Музея Старинен Несебър. 

Въпреки, че през тази година предвидените в договорите дейности по 
реализиране на сътрудничеството бяха ограничени заради пандемията, резултатите са 
добри: 10 колеги участват индивидуално в работата на 29 международни и национални 
проекта като експерти, ръководители, координатори или членове на колективи; 14 
учени са членове на 36 национални и международни експертни органа извън БАН; 10 
колеги са били експерти в национални и международни съвети, комисии и други 

http://www.mon.bg/bg/143
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обществени органи и организации; 7 са били експерти към 17 държавни организации; 8 
учени са изготвили 11 експертизи в помощ на различни институции; 10 колеги са 
написали 48 рецензии и становища по процедури за образователно ниво, научни 
степени и за академични длъжности, 1 е участвал със становище за академичната 
длъжност професор в международно научно жури; 12 учени са изготвили 63 анонимни 
и вътрешни рецензии, такива за книги, статии и програми. 

Двадесет и пет учени имат лично членство в 30 международни и национални 
научни организации, между които Съюз на учените в България, European Network for 
Avant-Garde and Modernism Studies, Асоциация на медиевистите и византинистите в 
България, The New York Academy of Sciences, International Association of Theatre Critics, 
International Council on Monuments and Sites, International Council for Traditional Music-
UNESCO. 

Контактите на Института със сродни организации и институции са от особено 
важно значение за реализирането на проекти, за обучението на специалисти и за 
представяне на резултатите от научната работа пред обществото. 

Високо признание за  Института през 2021 г. са изборът на чл.- кор. проф. 
Светлана Куюмджиева за академик на БАН и на проф. д-р Емануел Мутафов за 
заместник председател на VIII-то Общото събрание на БАН. 

1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата 
1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални 

правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната 
среда, селското стопанство, национални културни институции и др. (относими 
към получаваната субсидия) 

Учените от ИИИзк са търсени за консултации, оценка и предоставяне на 
експертни становища от министерства, съдилища, галерии и др. През 2021 г. 10 учени 
от Института участваха в 17 национални експертни органи към външни за БАН 
институции: правителствени, неправителствени; министерства, фондации, 
организации, издателства, журита, асоциации за изкуства и др. 

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, 
обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции 
(без Фонд Научни изследвания), програми, националната индустрия и пр. 

Учени от Института работят по проекти, които пряко обслужват дейността на 
държавни институции и потребностите на българското общество. Сред тях като най-
значими могат да бъдат посочени: Изграждане и развитие на Центрове за върхови 
постижения Наследство.БГ, финансиран от Оперативна програма НОИР, МОН, както 
и трите подпроекта по тази програма Молитвени пътувания на българите през XVIII и 
XIX в. и изкуство с ръководител чл.- кор. проф. Иванка Гергова, успешно отчетен в края 
на април 2021 г.; Културното наследство в архивите на Института за изследване на 
изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България с ръководител проф. д-р 
Горица Найденова и Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, 
хронологичен компендиум и дигитален архив с ръководител проф. д-р Надежда 
Михайлова. 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 
2021 Г.  

Научните публикации, излезли от печат през 2021 г. са 225, приетите за печат  53, 
от тях реферираните са 83: 41 индексирани в ERIH+, 37 в WoS, 5 в Scopus, 4 от които с 
квартил (Q) 4. Двата сборника Изкуствоведски четения 2020, модул Старо изкуство и 
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модул Ново изкуство, Пътешествия бяха индексирани в Web of Science. Всички 
научни публикации отпечатани в неиндексирани издания са 104. Издадените 
монографии са 12. В съавторство са публикувани 2 учебни помагала по музика за 
средните училища. 

Отпечатаните през 2021 г. научнопопулярни статии, програми, дипляни и 
брошури са 75. Общият брой на излезлите през 2021 г. научни, научнопопулярни 
публикации и учебници  е 300, а приетите за печат са 53. 

Двадесет колеги са били редактори и съставители на 30 сборника, броеве от 
списания, справочници и книги, излезли от печат през 2021 г.; 11 учени са били членове 
на редакционни колегии или съвети на 10 чуждестранни или международни научни 
издания; 7 колеги са в редколегиите на реферирани в световната система издания. 

Цитирания 
През 2021 г. бяха открити 69 цитирания в индексирани в Web of Science и Scopus 

научни публикации на 61 книги, студии и статии; 46 цитирания в международни 
издания на 39 научни публикации. В национални издания бяха открити 342 цитата на 
269 научни публикации; в дисертации и автореферати в България 12 цитирания и 3 
цитата в един дисертационен труд в чужбина. Общият брой открити цитирания за 2021 
г. е 472, а броят на цитиращите публикации е 338. 

Научни конференции 
Младежката научна конференция Изкуство и контекст проведе седмото си 

издание онлайн в началото на месец юни.  
Кръгла маса Новото българско игрално кино се проведе присъствено във Варна в 

рамките на 39-ия фестивал на българския игрален филм Златна роза. 
На 32 национални и международни научни форума бяха изнесени 64 доклада; 

колега представи 1 публична академична лекция във връзка с избора му на 
академичната длъжност професор. Функциониращите в Института 4 научни семинара 
проведоха през годината 10 заседания.  

Едно най-значимо научно постижение 
За свое най-значимо научно постижение за 2021 г. Институтът за изследване на 

изкуствата, БАН, избра монографията на проф. д. н. Камелия Николова Режисьорите в 
европейския театър, съвместно издание на Института за изследване на изкуствата, 
БАН; Фондация Homo Ludens и Сдружение Литературна къща, Пловдив, 2021, ISBN: 
978-954-9824-29-2, 392 с. 

Книгата изследва развитието на режисьора от появата му през 70-те години на 
XIX в. до днес. В нея са анализирани историческите условия и естетическите причини 
за формирането на театралния режисьор и хронологично са проследени проявите и 
трансформациите му в основните периоди на модерната европейската култура. Всеки 
период е представен чрез определящите го театрални идеи, ключовите режисьорски 
имена и техните емблематични спектакли и постановъчни концепции. 

Подобно фундаментално изследване на режисьорите в европейския театър не е 
правено досега в българското театрознание. Едновременно с това, проследявайки 
развитието на режисьорската фигура през последните сто и петдесет години в детайлно 
очертан общ контекст на процесите в сценичното изкуство, книгата е и първата история 
на европейския модерен театър у нас, създадена от български учен. 

Тя е предназначена както за театрални историци и изследователи, културолози и 
хуманитаристи, студенти по театър и кино, така и за всички, които се интересуват от 
съвременните изкуства и култура.. 
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Едно най-значимо научноприложно постижение 
Институтът за изследване на изкуствата, БАН, излъчи изградената уеб базирана 

двуезична дигитална платформа Визуализирайки сакралното: регистър на академични 
художници, зографи и резбари, работили в църквите на София (1878–1944) 
https://www.sofia-churches.com/ с дигитална библиотека за християнската култура в 
България от същия период за свое най-значима научноприложно постижение за 2021 г. 

В платформата е включен регистър на академични художници, зографи и резбари, 
работили в църквите на София в периода от Освобождението до средата на ХХ век. 
Представени са художтиците Иван Мърквичка, Господин Желязков, Харалампи Тачев, 
зографите Васил поп Радойков и Евгени поп Кузманов и резбарите Генчо Петров 
Марангозов, Иван Филипов, Филип Филипов, Петър Йосифов Филипов, Алекси 
Мирчев. 

Дигиталният формат на платформата дава възможност ученици, студенти и 
любители на изкуството да се запознаят с историята на църковното изкуство на 
столицата от първата половина на ХХ век.  

3. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Институтът за изследване на изкуствата, следвайки насоките в Националната 

стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 и желанието си за по-
голяма международна видимост, си сътрудничи с чуждестранни научни институции и 
университети. 

Въпреки изградените устойчиви контакти с Института за история на изкуството 
Джордже Опреску към РАН, с Центъра за изследване на изкуствата на Института за 
културно и историческо наследство към АН на Молдова и Института по етнология към 
НАН на Украйна, с Института за театрални и филмови изследвания към Словашката 
АН, с Институтът за история Али Хадри в Прищина, Косово; с Македонския 
литературен институт към университета Св. св. Кирил и Методий, Северна Македония; 
с департамент История и изкуство на Университета на Белград, В последните години, 
белязани от пандемията, академичен обмен, размяна на посещения на докторанти, 
провеждане на общи научни изследвания, участия в двустранни научни конференции,  
научноизследователски проекти и съвместни научни издания не бяха осъществени. 

В рамките на действащите: Меморандум за сътрудничество с Института за 
исторически изследвания при Гръцката национална фондация за научни изследвания, 
Атина; Меморандум за сътрудничество с Богословската академия в гр. Волос, Гърция; 
Меморандум за сътрудничество с Института за археология и история на изкуството 
към Румънската академия в Клуж-Напока; функциониращия проект Corpora of 
Premodern Christian Orthodox Mural Painting, създаден по инициатива на Института в 
партньорство със Сръбската академия на науките и изкуствата, Румънската и 
Албанската академия под егидата на Union Académique International; Споразумението с 
Университета на Ню Йорк в Тирана (UNYT), но предвидените съвместни участия по 
европроекти, обмен на специалисти и докторанти не се осъществиха заради 
пандемията. Активизира се обменът на специализирана научна литература. 

Институтът членува в престижната Mеждународна асоциация за хуманитарни 
науки UAI (Union Académique Internationale), а през 2021 г. стана част от Европейския 
алианс на академиите www.allianceofacademies.eu, организация, създадена през 
миналата 2020 г. по инициатива на Академията за изкуства в Берлин / Akademie der 
Künste zu Berlin, в рамките на Германското председателство на Европейския съюз. 

https://www.sofia-churches.com/
http://www.allianceofacademies.eu/
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Колегите от сектор Музика имат колективно членство в International Musicological 
Society (IMS) и в Society of Ethnomusicology (EM). 

През 2021 г. продължаващите рестрикции, наложени заради пандемията от 
COVID-19, силно ограничиха международния научен обмен. През годината на 
специализация със стипендия от Полската национална агенция за академичен обмен в 
Института пристигна 1 учен; 1 докторантка от Полша осъществява специализацията си 
през академичната 2021 / 2022 г. 

4. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА НА СПЕЦИАЛИСТИ 
Обучение на докторанти 
През 2021 г. обучението на докторанти в Института за изследване на изкуствата, 

БАН се осъществяваше по четири докторски програми, акредитирани от НАОА с много 
добра оценка за всички форми на обучение и срок на валидност шест години, до 14 
октомври 2026 г. 

На 5-ма отчислени с право на защита докторанти през 2021 г. беше присъдена 
образователната и научна степен доктор. През 2021 г. Институтът обучаваше 17 
редовни докторанти. През годината с право на защита бяха отчислени 5-ма редовни и 
зачислени 5-ма нови редовни докторанти; 3-ма докторанти получиха еднократна 
допълнителна стипендия за успешна защита, проведена в рамките на първата година 
след приключване на обучението. 

Дванадесет учени бяха членове на 32 изпитни комисии в ИИИзк и други 7 ВУ. 
Шестима колеги бяха членове на изпитни комисии, провели 2 кандидат докторантски 
изпита през годината. 

Двадесет и един учени са чели 3880 часа лекции в 12 ВУ; двама учени са водили 
180 часа спецкурсове във ВУ; 8 колеги са водили 397 часа упражнения в 4 
университета. Общият брой теми на четените през годината лекции, водените 
упражнения и специализирани курсове е 84, а общият брой часове е 4468. Петима 
учени са подготвили 14 дипломанти в 3 висши училища.  

5. ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИИИзк И АНАЛИЗ НА НЕЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ  

5.1. Осъществяване на съвместна иновационна дейност с външни организации 
и партньори, вкл. поръчана и договорирана с фирми от страната и чужбина 

N/A 
5.2. Извършен трансфер на технологии и/или подготовка за трансфер на 

технологии по договор с фирми; данни за полученото срещу това заплащане; 
данни за реализираните икономически резултати във фирмите (работни места, 
печалба, производителност, дял на новите продукти в общия обем на продажбите и т. 
н.)  

N/A 
6. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ИИИзк  
6.1.Осъществяване на съвместна стопанска дейност с външни организации и 

партньори (продукция, услуги и др., които не представляват научна дейност на 
звеното), вкл. поръчана и договорирана с фирми от страната и чужбина  

Институтът за изследване на изкуствата не извършва съвместна стопанска дейност 
с външни организации.  

6.2. Отдаване под наем на помещения и материална база 
Институтът за изследване на изкуствата не отдава под наем помещения и друга 

материална база.  
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6.3. Сведения за друга стопанска дейност 
В Института за изследване на изкуствата не се осъществява стопанска дейност 

под никаква форма. 
7. КРАТЪК АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИИИзк ЗА 2021 

Г.  
За 2021 г. Институтът за изследване на изкуствата, БАН, има приходи в размер на 

7081 лв. като сумата е формирана от: внесени такси за обучение от докторанти 960 лв. и 
абонамент на двете списания и продажба на книги, издания на ИИИзк 6121 лв. 

През 2021 г. Институтът за изследване на изкуствата е направил следните 
разходи: за заплати на служителите са похарчени  1451761 лв.; осигуровките за сметка 
на работодателя са 276940 лв.; за стипендии са изплатени 157070 лв.; за хонорари са 
дадени 107190 лв.; болничните за сметка на работодателя са в размер на 3814 лв.; за 
обезщетения при напускане или пенсиониране на служители са изплатени 9286 лв. 

Разходите за издръжка, в размер на 169752 лв., са от собствени средства и от 
средства по проекти и са разпределени, както следва: за служебно облекло са 
похарчени 369 лв.; за офис и хигиенни материали са платени 56419 лв.; за вода, горива 
и електроенергия са дадени 17976 лв.; разходите за външни телекомуникационни, 
транспортни, пощенски и печатни услуги, поддръжка на софтуер, юридически такси са 
в размер на 63210 лв.; за текущ ремонт са платени 156 лв.; за такса смет 1102 лв.; за 
командировки по проекти в страната и чужбина са похарчени 31496 лв. и за други 
разходи са платени 126 лв. 

Трансферите, постъпили от други първостепенни разпоредители с бюджетни 
кредити: Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, 
Столична община и Община Пловдив са в размер на 194720 лв.; от СУ Св. Климент 
Охридски е получен трансфер по мегапроекта Наследство.БГ на стойност 192682 лв.; 
от БАН е получен вътрешен трансфер по проекта КИННПОР в размер на 31337 лв. и 
1800 лв. по програма Млади учени. Неизразходвани средства и непризнати разходи от 
финансирани в предишни години проекти в размер на 22166 лв. бяха възстановени на 
Фонд Научни изследвания. 

Разходите за сметка на средствата от Европейския съюз са в размер на 95654 лв., 
разпределени както следва: за възнаграждения 26189 лв.; осигуровки за сметка на 
работодателя 4338 лв.; за материали 5600 лв.; за външни услуги 2380 лв.; за закупуване 
на друго оборудване, машини и съоръжения 57147 лв. 

Институтът за изследване на изкуствата няма финансови задължения. 
8. ИЗДАТЕЛСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ИИИзк 
Институтът за изследване на изкуствата издава две списания: Проблеми на 

изкуството и Българско музикознание, като всяко списание издава по четири броя 
годишно. През 2021 г. излязоха 4 книжки на списание Проблеми на изкуството и 7 
броя на списание Българско музикознание: 4 редовни и 3 извънредни. Двете списания 
са индексирани в ERIH PLUS. 

През 2021 г. Центърът за информационна, издателска и проектна дейност 
подготви и издаде 8 монографии, 2 тематични сборника и 4 сборника с материали от 
научни конференции; направена беше предпечатната подготовка на 5 автореферата. 
Подготвени бяха материалите за 6 проекта за финансиране, 5 от които са одобрени. За 
разпространението на изданията на Института Центърът за информационна, издателска 
и проектна дейност си сътрудничи с 10 фирми, книжарници и библиотеки. 

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИИИзк, която да съдържа:  
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Списъчен състав на съвета с посочени академични длъжности, степени и 
основна месторабота на членовете на съвета 
 

Име и специалност Академична 
длъжност, степен 

Основна 
месторабота 

 
Андроника Мартонова, кинознание  Доц. д-р ИИИзк 
Анелия Янева, музикознание Проф. д. н. ЮЗУ 
Бисерка Пенкова, изкуствознание Проф. д-р ИИИзк 
Горица Найденова, музикознание Проф. д-р ИИИзк 
Елисавета Вълчинова-Чендова, музикознание Проф. д. н. ИИИзк 
Елица Гоцева-Барекова, млад учен с право на 
съвещателен глас, кинознание 

Гл. ас. д-р ИИИзк 

Емануел Мутафов, изкуствознание Проф. д-р ИИИзк 
Иванка Гергова, изкуствознание Чл.- кор. проф. ИИИзк 
Иван Ванев, изкуствознание Доц. д-р  ИИИзк 
Ингеборг Братоева-Даракчиева, кинознание Проф. д-р ИИИзк 
Ирина Генова, изкуствознание Проф. д-р  НБУ 
Камелия Николова, театрознание Проф. д. н. НАТФИЗ 
Кристина Япова, музикознание Проф. д. н. ИИИзк 
Маргарита Куюмджиева, изкуствознание Доц. д-р ИИИзк 
Надежда Михайлова (Маринчевска), кинознание Проф. д-р ИИИзк 
Николай Йорданов, председател на НС, 
театрознание 

Проф. д. н. ИИИзк 

Ромео Попилиев, театрознание Проф. д. н. ИИИзк 
Росица Драганова, музикознание Проф. д-р ИИИзк 

  
През годината Научният съвет е провел 12 онлайн заседания. 
Дата на избиране на съвета и сведения за промени в състава му след избора 
Съставът на Научния съвет на ИИИзк е утвърден на 10 декември 2018 г. от 

Общото събрание на учените на ИИИзк (протокол 3, т. 2). Мандатът му е 
четиригодишен, от 15.12.2018 до 15.12.2022 г. 

10. КОПИЕ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИИИзк  
Правилник за дейността на Института за изследване на изкуствата 
http://artstudies.bg/wp-content/uploads/Pravilnici-i-

reshenia/IIIzk_Pravilnik_za_Deynostta_2018.pdf 
и Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности в Института за изследване на изкуствата 
http://artstudies.bg/wp-content/uploads/Pravilnici-i-

reshenia/Pravilnik_IIIzk_ZRASRB_23.11.2018.pdf. 
11. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ОТЧЕТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА 

КЪМ НЕГО СЪКРАЩЕНИЯ 
АИ – академично издателство 
АН - Академия на науките 
арх. – архитект 

http://artstudies.bg/wp-content/uploads/Pravilnici-i-reshenia/Pravilnik_IIIzk_ZRASRB_23.11.2018.pdf
http://artstudies.bg/wp-content/uploads/Pravilnici-i-reshenia/Pravilnik_IIIzk_ZRASRB_23.11.2018.pdf
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АС – Академичен съвет 
БАН – Българска академия на науките 
БМ – Българско музикознание 
бр. – брой  
БТА – Българска телеграфна агенция 
ВУ – висше училище 
ВУЗ – висше учебно заведение 
ДАА – Държавна агенция Архиви 
д. изк. – доктор на изкуствознанието 
д. н. – доктор на науките 
др. – друго / и 
д-р – доктор (образователна и научна степен) 
ЕАА – Европейски алианс на академиите 
ЕБР – еквивалентна безвалутна размяна 
ЕС – Европейски съюз 
ЕСФ – Европейски социален фонд 
ЗРАСРБ – Закон за развитие на академичния състав в Република България 
ИГ – изследователска група 
ИИИзк – Институт за изследване на изкуствата 
КИННПОР – Културноисторическо наследство, национална памет и обществено 

развитие 
МАНИ – Македонска академия на науките и изкуствата  
М-во – министерство 
МК – Министерство на културата 
МОН – Министерство на образованието и науката 
м-р – манастир 
МФ – Международен фестивал 
НАМ – Национална академична мрежа 
НАН - Национална академия на науките 
НАОА – Национална агенция за оценяване и акредитация 
НАТФИЗ – Национална академия за театрално и филмово изкуство 
НАЦИД – Национален център за информация и документация 
НБУ – Нов български университет 
НЖ – научно жури 
НИМ – Национален исторически музей 
НИРД – Научноизследователска и развойна дейност 
НМА – Национална музикална академия 
ННП – Национална научна програма 
ННЦОКН – Национален научен център за опазване на културно наследство 
НОИР – Наука и образование за интелигентен растеж  
НС – Научен съвет 
НФК – Национален фонд Култура 
НФНИ – Национален фонд Научни изследвания 
НФЦ – Национален филмов център 
НХА – Национална художествена академия 
онс – образователна и научна степен 
ОП – оперативна програма 
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ОС – Общо събрание 
ОСУ – Общо събрание на учените 
ПИ – Проблеми на изкуството 
ППЗРАСРБ – Правилник за прилагане на ЗРАСРБ 
РАН – Румънска академия на науките 
РАЦ – Регионален академичен център 
ред. – редактор 
РЗИ – регионална здравна инспекция 
РИМ – Регионален исторически музей 
сб. – сборник 
СБК – Съюз на българските композитори 
СО – Столична община 
СП – Столична програма 
сп. – списание 
СУ – Софийски университет 
СУБ – Съюз да учените в България 
съст. – съставител  
УИ – университетско издателство 
УС – Управителен съвет 
ФЖМК – Факултет по журналистика и масови комуникации 
ФНИ – Фонд Научни изследвания 
ЦИИПД – Център за информационна, издателска и проектна дейност 
ЦО – Център за обучение 
ЦФСР – Централен фонд за стратегическо развитие 
ЮЗУ – Югозападен университет 
BAS – Bulgarian Academy of Sciences 
Еd., Edit. – Editor, Edited by 
FA – Faculty of Arts 
SJR – Scientific Journal Rankings  
UNYT – University of New York in Tirana (Университет на Ню Йорк в Тирана)  
WoS – Web of Science 
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