НС на ИИИзк, VI-то заседание от 17.06.2016 година

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 17 юни 2016 година

1.

НС реши: Приема за отчетен плановия проект Форма и стил в прелюдиите и

фантазиите за лютня в CH-Bu Ms. F.IX.70 на доц. д-р Явор Генов от сектор
Музика
2. НС реши: Приема тема Методи на аранжиране на вокални композиции за
изпълнение на лютня. Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в
ръкопис CH-Bu Ms. F.IX.70 за нов планов проект на доц. д-р Явор Генов от
сектор Музика. Срок 3 години, от 28.05.2016 до 28.05.2019 г.
3. НС реши: Одобрява концепцията за развитие на сектор Изобразителни
изкуства, 2016 – 2020 г. Избира доц. д-р Иван Ванев за ръководител на сектора с
мандат 4 години, от 17.06.2016 до 17.06.2020 г.
4. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на образователната
и научна степен доктор на Елица Гоцева, редовна докторантка към сектор
Екранни изкуства, в състав:
проф. д. изк. Божидар Манов, НАТФИЗ
проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк
проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк
проф. Иван Ничев, НАТФИЗ
доц. д-р Огнян Ковачев, СУ
проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ, резервен член
доц. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, резервен член

5.

НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на образователната
и научна степен доктор на Александър Донев, задочен докторант към сектор
Екранни изкуства, в състав:
доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк
проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИИОЗ
проф. д.изк. Мая Димитрова, ИИИзк
проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ
доц. д-р Огнян Ковачев, СУ
проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк, резервен член
проф. д-р Дочо Боджаков, НАТФИЗ, резервен член

6.

НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на образователната
и научна степен доктор на Маринела Великова, редовна докторантка към сектор
Изобразителни изкуства, в състав:
доц. д-р Виолета Василчина, ИИИзк
проф. Георги Янков, НХА
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проф. д-р Енчо Герганов, НБУ
проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк
проф. дфн Христо Кафтанджиев, СУ
доц. д-р Елена Иванова, ИИИзк, резервен член
проф. д.н. Любомир Стойков, НХА, резервен член
7.

НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент по Музикознание и музикално изкуство
(етномузикология), обявен в ДВ бр. 40/27.05.2016 г., в състав:
доц. д-р Венцислав Димов, ИИИзк
проф. д-р Горица Найденова, ИИИзк
доц. д-р Наталия Рашкова, ИЕФЕМ
проф. д. изк. Розмари Стателова
проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк
проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк,
резервен член
проф. д-р Тодор Киров, АМТИИ, резервен член

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
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НС реши: Приема за сведение заявлението на проф. д-р арх. Малвина
Русева за излизане от състава на сектор Архитектура и оставането ѝ в ИГ
Старо изкуство
НС реши: Приема за сведение заявлението на доц. д-р арх. Веселина
Пеневска за включването ѝ в състава на ИГ Ново изкуство
НС реши: На основание чл. 5г (20) от Правилника за дейността на ИИИзк,
поради изтичане на срока на проекта, заради който е създадена, закрива
проектната група за филмова музика към сектор Музика
НС реши: Удовлетворява заявлението за замразяване на плановите теми на
членовете на колектива на международния проект от Паганизъм към
християнство доц. д-р Ива Досева и гл. ас. д-р Станислав Станев до
31.12.2016 г.
НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Росен
Спасов, редовен докторант към сектор Екранни изкуства
НС реши: Подкрепя участието на ИИИзк в Центровете за компетентност и
включването му в консорциум по оперативна програма Наука
НС реши: На основание чл. 40 (1), т. 5 от Устава на БАН закрива сектор
Архитектура
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