
 
НС на ИИИзк, VII-мо заседание от 12.07.2019 г. 

ИС/ 1 

 

 

РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 12 юли 2019 г. 

 

 

1. НС реши: Приема тема Нови сценографски подходи в българската 

театрална практика  в периода 1956 –1968 г. за първи планов 

проект на гл. ас. д-р Албена Тагарева от сектор Театър. Срок 2 

години, от 12.07.2019 до 12.07.2021 г.  
 

2. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Фотография и екран. 

Нови екранни трансформации на гл. ас. д-р Йосиф Аструков от 

сектор Екранни изкуства 

 

3. НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Йосиф Аструков да 

продължа работата си в рамките на финансирания от Фонд Научни 

изследвания проект Посттоталитарното българско кино – модели и 

идентичности с написване на студия на тема Българско 

експериментално кино и заснемане на видеоанкетите. Срок 1 г. и 6 

м., от 12.07.2019 до 11.12.2020 г. 
 

4. НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност главен асистент по Музикознание и 

музикално изкуство (музикален театър), в състав: 

проф. д. изк. Анелия Янева, ИИИзк 

проф. д-р Виолета Горчева, НМА 

проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк 

доц. д-р Нина Найденова, НБУ 

проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк 

доц. д-р Желка Табакова, ЮЗУ, резервен член 

доц. д-р Миглена Ценова-Нушева, ИИИзк, резервен 

член 

 

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

дисертационния труд на Дарина Бойкина, отчислена с право на 

защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства, в 

състав: 

доц. д-р Ангел Николов, СУ 

проф. д-р Елена Генова, ИИИзк 

чл. - кор. проф. Елка Бакалова 
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проф. д. изк. Константин Тотев, АИМ  

доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк 

доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк, резервен 

член  

проф. д.и.н. Иван Билярски, ИИИ, резервен член 

 

6. НС реши: Одобрява визията (вариант бяла корица) на новата 

поредица от монографии на Института 

 

7. НС реши: Принципно одобрява сп. Българско музикознание да 

предприеме действия за връщане на първоначалното му 

наименование Музикознание. Окончателното решение дали да излиза 

веднъж годишно в 16 коли ще бъде взето през есента, след 

изясняване на всички обстоятелства и произтичащи последствия, 

свързани с промяната 

 

8. НС реши: Преизбира гл. ас. Любен Ботушаров и проф. д. изк. 

Розмари Стателова да асоциирани членове към ИГ Етномузикология 

с мандат 4 години, от 12.07.2019 до 12.07.2023 г. 
 

 

9. НС реши: Одорява конспекта за втори докторантски минимум на 

Илко Ганев, редовен докторант към сектор Театър 

 

10. НС реши: Препотвърждава решението си от 21.06.2019 г. докладите-

самооценка и придружаващите материали за акредитацията на 

ИИИзк по докторски програми да бъдат подготвени в срок до 

15.10.2019 г.  


