
 
НС на ИИИзк, VI-то заседание от 06.07.2018 г. 

ИС/ 1 

 

 

РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 6 юли 2018 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Тенденции в 

театралната критика на НРБ през 70-те години на XX век на гл. ас. 

д-р Милена Михайлова от сектор Театър 

 

2. НС реши: Одобрява тема Нагласи и функции на театралната 

критика в НРБ през 80-те години на ХХ век за нов планов проект на 

гл. ас. д-р Милена Михайлова от сектор Театър. Срок 2 г., от 

30.06.2018 до 30.06.2020 г. 
 

3. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Траекториите на 

родното и чуждото в българския театър на проф. д. изк. Ромео 

Попилиев от сектор Театър 

 

4. НС реши: Одобрява тема Модернизмът на Петко Ю. Тодоров за нов 

планов проект на проф. д. изк. Ромео Попилиев от сектор Театър. 

Срок 3 г., от 31.05.2018 до 31.05.2021 г. 

 

5. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на 

образователната и научна степен доктор на Вяра Млечевска, 

отчислена с право на защита редовна докторантка към сектор 

Изобразителни изкуства, в състав, съобразен с изискванията на чл. 

31 (1) от ППЗРАСРБ, обн. В ДВ бр. 56/06.07.2018 г.: 

доц. д-р Боян Манчев, СУ 

проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк 

доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк 

проф. Иван Еленков, СУ 

проф. д-р Петер Цанев, НХА 

доц. д-р Аделина Попнеделева, НХА, резервен член 

доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк, резервен член 

 

6. НС реши: Одобрява промяна в състава на научното жури по 

процедура за присъждане на образователната и научна степен 

доктор на Албена Тагарева, отчислена с право на защита редовна 

докторантка към сектор Театър, съобразена с изискванията на чл. 31 

(1) от ППЗРАСРБ, обн. В ДВ бр. 56/06.07.2018 г., и избира: 
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проф. д. изк. Ромео Попилиев за вътрешен 

редовен член на мястото на проф. д. изк. Николай 

Йорданов и 

проф. д-р Надежда Михайлова за вътрешен 

резервен член на мястото на проф. д. изк. Ромео 

Попилиев 

 

7. НС реши: Одобрява предложението на чл.- кор. проф. Иванка 

Гергова в заявките за състав на научно жури за присъждане на 

образователна и научна степен доктор задължително да се 

споменава заглавието на дисертационния труд и научния 

ръководител на кандидата  

 

8. НС реши: Одобрява научния отчет на проекта Пътищата на 

балканските зографи и поствизантийското художествено 

наследство в България 

 

9. НС реши: Одобрява провеждането на кръгла маса, финализираща 

проекта Пътищата на балканските зографи и поствизантийското 

художествено наследство в България в зала Академия на НХА на 

25.07.2018 г. Препоръчва програмата, афишите и поканите за 

мероприятието задължително да са обозначени с логото на 

Института 

 

10. НС реши: Да бъдат взети незабавни спасителни мерки за сп. 

Проблеми на изкуството, като членовете на НС, останалите колеги и 

докторантите в едноседмичен срок да бъдат поканени да подадат 

материали за публикуване 

 

11. НС реши: Одобрява провеждане на научна конференция с 

международно участие Посттоталитарното кино в страните от 

Източна Европа – модели и идентичности в рамките на проекта 

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, 02. 

– 05.11.2018 г. 

 

12. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Андроника Мартонова 

за депозиране на отчетения ѝ планов проект Междукултурни и 

филмови взаимодействия с Азия на българския екран (20-те – 40-те 

години на ХХ в.) в НАЦИД 
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13. НС реши: Одобрява издаването на дисертацията на д-р Ирена 

Димитрова от ИИИзк срещу заплащане от автора на научния 

редактор, коректора и предпечата на изданието 

 

14. НС реши: Разисква предложението на проф. Иванка Гергова 

за изменение на чл. 10 (9) от Правилника за дейността на ИИИзк и го 

отправя на вниманието на Комисията по изменение на Правилника, 

тъй като решението е от компетенциите на Общото събрание 

 

15. НС реши: Предлага ориентировъчна дата за Общо събрание за избор 

на директор на ИИИзк 17.09.2018 г. от 11:00 ч. 


