НС на ИИИзк, V-то заседание от 17.05.2019 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 17 май 2019 г.
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НС реши: Приема за отчетен плановия проект Музиката на арената
на българския цирк: историографски и теоретични аспекти на гл.
ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика и препоръчва текста за
печат
НС реши: Приема тема Асен Овчаров и българската популярна
музика: ракурси и акценти за нов планов проект на гл. ас. д-р
Михаил Луканов от сектор Музика. Срок 2 години, от 01.04.2019 до
01.04.2021 г.
НС реши: Отлага обсъждането на темата за дисертационен труд на
Биляна Петрова, редовна докторантка към сектор Театър, за
следващото заседание поради неявяването ѝ пред НС
НС реши: Избира д-р Албена Тагарева на академичната длъжност
главен асистент по Театрознание и театрално изкуство
НС реши: Избира гл. ас. д-р Румяна Маргаритова за втори член на
Архивния съвет от квотата на сектор Музика в рамките на мандата
му, до 18.12.2019 г.
НС реши: Одобрява предложението на сектор Изобразителни
изкуства и препоръката от ръководителя на сектора за участие на
редовната докторантка Дарина Бойкина в конкурса за награди за
най-млади учени Иван Евстратиев Гешов
НС реши: Във връзка с предстоящата акредитация на ИИИзк по
докторски програми възлага на ръководителите на секторите на
следващото заседание да излъчат работни групи, които да подготвят
докладите-самооценка и изискващите се придружаващи материали
НС реши: Одобрява гема Пътувания / Journeys за модул Старо
изкуство на международната конференция Изкуствоведски четения,
която ще се проведе в периода 03.04. – 05.04.2020 г. Изданието на
модул Ново изкуство ще е със същата тема
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НС реши: Одобрява Институтът за изследване на изкуствата да
кандидатства за финансиране по програмата на ЕС Connecting Europe
Facility 2014-2020 CEF Telecom Call for Proposals 2018 CEF-TC-20191-Europeana с проектно предложение ByzNet (Byzantine Networks
Across Europe)
НС реши: Удовлетварява молбата на доц. д-р Миглена ЦеноваНушева за редакционна промяна на заглавието на плановия ѝ проект
от Рецепция на представленията на китайска традиционна опера и
японски традиционен театър в България на Рецепция на
представления на японски традиционен театър в България
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Йоана СпасоваДикова за удължаване на срока на плановия ѝ проект Актьорското
изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години
на ХХ век с 9 месеца, от 01.04.2019 до 01.01.2020 г.
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Милена Божикова
за провеждане на научен симпозиум Виртуозността от барока до
съвременността по проекта Съвременна музикална композиция,
теория и философия в рамките на Международния музикален
фестивал Варненско лято, 27 – 30 юни 2019 г.; представяне на
сборника Съвременно музикално мислене, осъществен в резултат на
проекта, и ползването на логото на Института в материалите за
събитията
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