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ИС/ 1 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 15 септгември 2017 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен, с препоръка за печат, първия планов проект 

Старозагорската опера и развитието ѝ през последния четвърт век  

(1991-2015). Ръководство, репертоар, състави на гл. ас. д-р Емилия 

Жунич от сектор Музика 

2. НС реши: Одобрява тема Фестивалите за музикално-сценични изкуства в 

България през втората половина на ХХ век и началото на ХХI век. 

Концепции, развитие, съпоставимост за нов планов проект на гл. ас. д-р 

Емилия Жунич от сектор Музика. Срок 2 г., от 15.09.2017 до 15.09.2019 г. 

3. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Музикални и символни 

аспекти в японския традиционен театър Кабуки на доц. д-р Миглена 

Ценова-Нушева от сектор Музика 

4. НС реши: Одобрява тема Рецепция на представленията на китайска 

традиционна опера и японски традиционен театър в България за нов 

планов проект на доц. д-р Миглена Ценова-Нушева от сектор Музика. 

Срок 3 г., от 15.09.2017 до 15.09.2020 г. 
5. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Миглена Ценова-Нушева да 

регистрира завършения си планов проект Музикални и символни аспекти в 

японския традиционен театър Кабуки като научна публикация в НАЦИД 

6. НС реши: Приема за отчетен, с препоръка за печат, плановия проект 

Знанието за музика: исторически рефлексии и философски перспективи 

от Античността до Ново време (до 1600 година) на проф. д. изк. 

Кристина Япова от сектор Музика 

7. НС реши: Одобрява тема Знанието за музиката – исторически 

ретроспективи и философски перспективи (1600 г. – средата на ХХ век) 

за нов планов проект на проф. д. изк. Кристина Япова от сектор Музика. 

Разработката е в рамките на финансирания от ФНИ проект Съвременна 

музикална композиция, теория и философия. Срок 3 г., от 20.08.2017 до 

20.08.2020 г. 
8. НС реши: Приема за отчетен, с препоръка за печат, плановия проект 

Произведения на палеологовата живопис, съхранявани в българските 

колекции (ХІІІ – ХІV в.) на доц. д-р Ралица Русева от сектор 

Изобразителни изкуства. Доцент Русева да приложи към текста албум с 

илюстрации 

9. НС реши: Одобрява тема Стенописите в църквата на Илиенския 

манастир в София за нов планов проект на доц. д-р Ралица Русева от 

сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 г., от 15.06.2017 до 15.06.2020 г. 
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10. НС реши: Приема за отчетен плановия проект CAD и BIM средства в 

архитектурата: същност, личности и традиции на доц. д-р Стела 

Ташева от сектор Изобразителни изкуства 

11. НС реши: Одобрява тема Архитектурното наследство на XX век. 

Глобални и регионални практики на дигитализация за нов планов проект 

на доц. д-р Стела Ташева от сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 г., от 

01.07.2017 до 01.07.2020 г. 
12. НС реши: Зачислява в редовна докторантура, считано от 01.10.2017 г.:  

Веселина Кирилова Йончева по специалността 

Изкуствознание и изобразителни изкуства 

Ангел Димитров Симитчийски по специалността 

Музикознание и музикално изкуство 

Гергана Димитрова Костадинова по специалността 

Музикознание и музикално изкуство 

Катерина Николаева Ламбринова по специалността 

Кинознание, киноизкуство и телевизия 

Тамара Валериева Пещерска по специалността 

Кинознание, киноизкуство и телевизия  

 

13. НС реши: Възлага на проф. д. изк. Камелия Николова да подготви 

примерни критерии за ежегодното отчитане на работата на докторантите, 

които да бъдат обсъдени и приети на следващото заседание  

14. НС реши: Съобразява се с решението на ИГ Музикална съвременност 

Институтът да поеме финансово защитата на дисертационния труд на 

Мария Русева, като заради констатираните множество нарушения, 

извършени от научния ръководител и докторанта, вътрешните членове на 

научното жури ще участват в работата му без заплащане 

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

доктор на Мария Русева, отчислена с  право на защита редовна 

докторантка към сектор Музика, в състав: 

проф. д-р Анда Палиева, НМА 

доц. д-р Георги Арнаудов, НБУ 

проф. д-р Емилия Коларова, НМА  

проф. д. изк. Милена Божикова, ИИИзк 

доц. д-р Стефка Венкова,  ИИИзк 

проф. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк, резервен член 

проф. дфн Калин Янакиев, СУ, резервен член 

 

16. НС реши: Одобрява предложението на проф. д-р Горица Найденова за 

смяна на ръководителя на ИГ Музикална съвременност; проф. Найденова 

да ръководи групата в следващите 6 месеца, до избора на титуляр  

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

длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (римско 

изкуство) в състав: 
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доц. д-р Ваня Попова 

проф. д-р Венцислав Динчев, НАИМ 

проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова, СУ 

доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк 

доц. д-р Ива Досева, ИИИзк 

проф. д-р Костадин Рабаджиев, СУ 

проф. д-р Малвина Русева, ИИИзк 

проф. д-р Елена Генова, ИИИзк, резервен член 

доц. д-р Иво Топалилов, ШУ, резервен член 

 

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

длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(поствизантийско изкуство) 

проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк 

доц. д. изк. Георги Геров 

проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк 

чл.- кор. проф. Елка Бакалова 

доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк 

проф. д. н. Иван Билярски, ИИИ 

чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк 

доц. д-р Иван Ванев, ИИИзк, резервен член 

доц. д. изк. Константин Тотев, ВТУ 

 

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

длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(поствизантийска живопис на Балканите XV-XVII в.) 

проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк 

чл.- кор. проф. Елка Бакалова 

доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк 

доц. д-р Младост Вълкова, НХА 

чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк 

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

доц. д-р Иван Ванев, ИИИзк, резервен член 

 

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

длъжност главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия 

(културологични аспекти на екранните изкуства)  

доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк 

проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк 

доц. д-р Мариана Лазарова, НАТФИЗ 

проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска], ИИИзк 

доц. д. изк. Петя Александрова, НБУ 

доц. д-р Иво Драганов, НБУ, резервен член 

доц. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, резервен член 
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21. НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на академичната 

длъжност главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия 

(кинодраматургия)  

проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк 

проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска], ИИИзк 

доц. д-р Невелина Попова, НБУ 

доц. д.изк. Петя Александрова, НБУ 

доц. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк 

доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, резервен член 

доц. д-р Иво Драганов, НБУ, резервен член 

 

22. НС реши: Избира доц д-р арх. Елена Иванова за асоцииран член на ИГ 

Ново българско изкуство с мандат 4 години, от 15.09.2017 до 15.09.2021 

г. 
23. НС реши: Одобрява конспект за изпит за заемане на академичната 

длъжност главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия 

(културологични аспекти на екранните изкуства) 

24. НС реши: Одобрява конспект за изпит за заемане на академичната 

длъжност главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия 

(кинодраматургия) 

25. НС реши: Одобрява конспект за кандидат докторантски изпит по Теория и 

история на културата, 8.1. 

 

 

  


