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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 17 януари 2020 г. 

 

 

1. НС реши: Приема изготвените от проф. д-р арх. Веселина Пеневска 

въпросници за провеждане на социологическо изследване за 

получаване на обратна връзка и оценка на проектите Българските 

художници за децата 

 

2. НС реши: Избира научно жури по конкурса за заемане на 

академичната длъжност доцент за нуждите на сектор Екранни 

изкуства в състав: 

доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк 

проф. д. изк. Божидар Манов, НАТФИЗ 

проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк 

проф. д. н. Любомир Халачев, НАТФИЗ 

проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк 

доц. д. н. Петя Александрова, НБУ 

доц. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк 

проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк, резервен 

член 

проф. Светослав Овчаров, НАТФИЗ, резервен член 

 

3. НС реши: Избира д-р Анна Шойлева-Чомакова за ръководител на 

Центъра за информационна, издателска и проектна дейност с мандат 

4 години, от 17.01.2020 до 17.01.2024 г. 

 

4. НС реши: Избира Архивен съвет на ИИИзк с мандат 4 години, от 

17.01.2020 до 17.01.2024 г., в състав: 

от сектор Музика 

проф. д-р Горица Найденова 

гл. ас. д-р Румяна Маргаритова 

 

от сектор Изобразителни изкуства 

доц. д-р Иван Ванев 

гл. ас. д-р Майя Захариева 

 

от сектор Екранни изкуства 

гл. ас. д-р Деян Статулов 
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от сектор Театър 

гл. ас. д-р Румяна Николова 

 

5. НС реши: Основава постоянен Докторантски семинар към сектор 

Изобразителни изкуства 

 

6. НС реши: Одобрява функционирането на семинара Поклонничество 

и изкуство, основан по проекта Молитвени пътувания на българите 

през XVIII и XIX в. и изкуство в рамките на проекта Създаване на ЦВП 

Наследство БГ 

 

7. НС реши: Приема информацията за спечелената от редовната 

докторантка Елина Анастасова стипендия Ернст Мах, финансирана 

по програма на  Австрийското федерално министерство на 

образованието, науката и изследванията 

 

8. НС реши: Одобрява резултатите от атестацията на докторантите за 

2019 г. 

 

9. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р арх. Веселина 

Пеневска за издаване на монографията ѝ Креативност и иновация в 

архитектурната форма от края на ХХ и началото на ХХI век от 

външно издателство и с осигурено външно финансиране 

 

10. НС реши: Задължава авторите да депозират в Института по 2 броя от 

издадените си книги 

 

11. НС реши: Одобрява отчета за научноизследователската, учебната и 

финансовата дейност на ИИИзк за 2019 г. 

 

12. НС реши: Предлага монографията  Вълчинова Чендова, Е. 

Концептът „нова звукова сетивност“ – творчески проекции: 

Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов, С., Институт 

за изследване на изкуствата, 2019, ISBN 978-954-8594-82-0, 240 с. за 

най-значимо научно постижение на ИИИзк за 2019 г. 

 

13. НС реши: Предлага книгата Пеневска, В., Д. Попова, С. Ташева. 

Сградата на БАН символ на знание и духовност, Издателство на 

БАН Проф. Марин Дринов, С., 2019, ISBN 978-954-322-991-8, 100 с. 

за най-значимо научноприложно постижение на ИИИзк за 2019 г. 


