
 
НС на ИИИзк, VIII-мо заседание от 16.09.2016 година 

ИС  1 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 16 септември 2016 година 

 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Приспивната песен и 

съвременната музикалнопедагогическа практика в българското 

общообразователно училище. (За някои образци на жанра в творчеството 

на български композитори) на доц. д-р Росица Драганова от сектор Музика 

2. НС реши: Приема тема Музиката в българското училище в края на 19 и 

началото на 20 в. за нов планов проект на доц. д-р Росица Драганова от 

сектор Музика. Срок 3 години, от 12.08.2016 до 12.08.2019 г. 

3.  НС реши: Избира д-р Румяна Маргаритова на академичната длъжност 

главен асистент по Музикознание и музикално изкуство 

(етномузикология) за нуждите на сектор Музика, ИГ Етномузикология 

4. НС реши: Избира доц. д-р Стефка Венкова-Мошева на длъжността научен 

секретар на ИИИзк в рамките на мандата на ръководството, до 01.10.2018 

г. 
5. НС реши: Избира доц. д-р Иван Ванев, ръководител на сектор 

Изобразителни изкуства, за член на Научния съвет в рамките на мандата 

му, до 16.12.2018 г. 

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

длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(християнско изкуство) за нуждите на Националния исторически музей, в 

състав: 

проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк 

проф. дфн Вася Велинова, ЦСВП при СУ 

проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк 

чл.-кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк 

доц. д-р Нина Вутова, НИМ 

доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк, резервен 

член 

доц. д-р Румен Бояджиев, ЦСВП при СУ, резервен член 

 

7. НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност 

професор по Изкуствознание и изобразителни изкуства (украса на 

ръкописната книга) 

8. НС реши: Отчислява с право на защита на Албена Тагарева, редовна 

докторантка към сектор Театър, считано от 01.10.2016 г.  

9. НС реши: Избира комисия за приравняване на заета академична длъжност 

професор от НМА в ИИИзк от доц. д-р Ангелина Петрова, в състав: 

проф. д. изк. Кристина Япова 
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проф. д. изк. Милена Божикова 

доц. д-р Росица Драганова 

 

10. НС реши: Избира проф. д-р Румяна Каракостова за асоцииран член на 

сектор Музика, ИГ Музикален театър, с мандат четири години, от 

16.09.2016 до 16.09.2020 г.  
11. НС реши: Избира доц. д-р Ценка Йрданова за асоцииран член на сектор 

Музика, ИГ Музикална съвременност, с мандат четири години, от 

16.09.2016 до 16.09.2020 г. 
12. НС реши: Заявлението на гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова за включването 

ѝ в състава на ИГ Ново българско изкуство и заявката ѝ за първи планов 

проект да бъдат обсъдени от групата 

13. НС реши: Одобрява включването на доц. д-р арх. Стела Ташева в състава 

на ИГ Ново българско изкуство 

14. НС реши: Иван Янакиев, редовен докторант към сектор Музика, да 

представи лично на следващото заседание на НС, преосмислено, 

предложението си за редакционна промяна в заглавието на 

дисертационния си труд 

15. НС реши: Прекъсва редовната докторантура на Кристина Динева от сектор 

Изобразителни изкуства поради майчинство за една година, от 01.09.2016 

до 01.09.2017 г. 
16. НС реши: Одобрява конспект за изпит за заемане на академичната 

длъжност главен асистент по християнско изкуство за нуждите на НИМ 

17. НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на арх. 

Адриана Сърбова, редовна докторантка към сектор Изобразителни 

изкуства 


