НС на ИИИзк,VI-то заседание от 08.07.2022 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му, проведено на 8 юли 2022 г.
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6.

7.

НС реши: Приема за отчетен плановия проект Българският
музикален съюз в контекста на културните процеси от първата
половина на ХХ век – идеи и реализации на доц. д-р Стефка Венкова
от сектор Музика
НС реши: Одобрява тема Религиозните песни в българската
православна музика: влияния, специфика, аналози за нов планов
проект на доц. д-р Стефка Венкова от сектор Музика. Срок 3
години, от 08.07.2022 до 08.07.2025 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Форма и стил в
танцовите композиции за лютня (по ръкописа на Емануел
Вурстисен (CH-Bu Ms. F.IX.70) на доц. д-р Явор Генов от сектор
Музика
НС реши: Одобрява тема Томас Морли – A Plaine and Easie
Introdvction to Practicall Mvsicke (Ясно и леко въведение в
практическата музика). Превод, коментар, паралели за нов планов
проект на доц. д-р Явор Генов от сектор Музика. Срок 3 години, от
08.07.2022 до 08.07.2025 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Герой и антигерой в
съвременната сериална телевизионна драма на гл. ас. д-р Елица
Гоцева от сектор Екранни изкуства
НС реши: Одобрява тема Принципи на съвременната телевизионна
адаптация за нов планов проект на гл. ас. д-р Елица Гоцева от
сектор Екранни изкуства. Срок 2 години, от 08.07.2022 до
08.07.2024 г.
НС реши: Обявява конкурси за заемане на академични длъжности в
ИИИзк:
a. Конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент
по Театрознание и театрално изкуство, 8.4. (български театър);
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b. Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по
Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. (българско
документално кино);
c. Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по
Музикознание и музикално изкуство, 8.3. (история на
популярната музика);
d. Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по
Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. (теория и история на
екранното изкуство)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

НС реши: Удължава трудовия договор на проф. д-р Ингеборг
Братоева-Даракчиева с една година
НС реши: Избира д-р Александър Стайков, доц. д-р Гергана
Дончева, д. н. Петър Кърджилов, проф. д. н. Петя Александрова и д-р
Росен Спасов за асоциирани членове към сектор Екранни изкуства с
мандат 4 години, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
НС реши: Избира д-р Александра Фол за асоцииран член към сектор
Музика с мандат 4 години, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Елица ГоцеваБарекова за издаване от ИИИзк без финансов ангажимент на двата ѝ
отчетени планови проекта Драматургия на съвременната
телевизионна драма и Герой и антигерой в съвременната сериална
телевизионна драма като монография
НС реши: Приема информацията за участие с два проекта към
Националната научна програма Българистика на проф. д-р Йоана
Спасова и гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова
НС реши: Одобрява тема Метаморфози / Metamorphoses на
международната научна конференция Изкуствоведски четения 2023
г., модул Ново изкуство и дати на провеждането ѝ 27.04. –
29.04.2023 г.
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