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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 15 ноември 2019 г. 

 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Българската 

фотография през 70-те и 80-те години на ХХ век. Художествени и 

организационни проблеми на гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор 

Изобразителни изкуства 

 

2. НС реши: Приема тема Българските илюстрации съм приказките на 

Братя Грим и Шарл Перо, публикувани през ХХ век. Културологични 

и художествени аспекти за нов планов проект на гл. ас. д-р 

Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства. Срок 2 

години, от 20.10.2019 до 20.10.2021 г. 

 

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

Фестивалите за музикално-сценични изкуства в България през 

втората половина на ХХ век и началото на ХХI век. Концепции, 

развитие, съпоставимост на гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор 

Музика 

 

4. НС реши: Приема тема Оперната фамилия Миневи – Миньо Минев и 

Стефка Минева. Имена от националния ни певческо-артистичен 

елит за нов планов проект на гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор 

Музика. . Срок 2 години, от 20.10.2019 до 20.10.2021 г. 

 

5. НС реши: Избира доц. д-р Емануел Мутафов на академичната 

длъжност професор по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 

8.1. (средновековно и възрожденско изкуство) 

 

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

дисертационния труд на Нона Петкова, отчислена с право на защита 

докторантка на самостоятелна подготовка към сектор Изобразителни 

изкуства, в състав: 

проф. д-р Елена Генова, ИИИзк 

чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк 

чл.- кор. проф. Елка Бакалова 

чл.- кор. проф. Мила Сантова, ИЕФЕМ 

доц. д-р Павел Павлов, СУ 
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доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк, резервен 

член 

проф. д. изк. Константин Тотев, НАИМ, резервен 

член 

 

7. НС реши: Избира гл. ас. д-р Албена Тагарева от сектор Театър и гл. 

ас. д-р Деян Статулов от сектор Екранни изкуства за нови членове на 

Комисията по академична етика 

 

8. НС реши: Приема Правилника на Комисията по академична етика. 

Насочва Правилника за обсъждане и окончателно одобрение от ОСУ, 

на заседанието през януари 2020 г. 

 

9. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Кристина Япова 

за издаване на монографията ѝ Знанието за музиката. Исторически 

рефлексии, философски перспективи. Т. 1 от името на Института без 

финансов ангажимент 

 

10. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Иван Ванев сборникът 

Пътища на балканските зографи да бъде издаден от името на 

Института с финансовата подкрепа на Националната научна 

програма Културноисторическо наследство, национална памет и 

обществено развитие (КИННПОР) 

 

11. НС реши: Прекратява задочната докторантура на Стоил Паликаров 

от сектор Изобразителни изкуства по негово желание, считано от 

15.11.2019 г. 
 

12. НС реши: Прекъсва редовната докторантура на Янчо Михайлов от 

сектор Екранни изкуства по сериозни семейни причини за срок от 

една година, считано от 01.12.2019 до 01.12.2020 г. 

 

13. НС реши: Възлага на доц. д-р Андроника Мартонова, председател на 

Библиотечния съвет, да организира изработване на Правилник за 

функциите му, който да бъде представен за обсъждане и одобрение 

на следващото заседание на НС 

 

14. НС реши: Възлага на секторите в рамките на две седмици да 

направят предложения за присъждане на ежегодната награда 

Съживено художествено наследство / Animated Heritage за 2019 г., 

които да бъдат обсъдени на следващото заседание през декември 
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15. НС реши: До 20.12.2019 г. учените да въведат всички данни за 

годишните отчети в системата SONIX; до 06.01.2020 г. 

ръководителите на секторите да проверят и коригират въведените 

данни 

 

 


