НС на ИИИзк,ХII-то заседание от 17.12.2021 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му, проведено на 17 декември 2021 г.
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НС реши: Приема за отчетен плановия проект Българските илюстрации съм
приказките на Братя Грим и Шарл Перо, публикувани през ХХ век.
Културологични и художествени аспекти на гл. ас. д-р Катерина Гаджева от
сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Одобрява тема Художествени модели за естетическо възпитание в
илюстрациите за деца на Нева Тузсузова, Анна Тузсузова и Мана Парпулова от
втората половина на ХХ век. Културологични и обрзователни аспекти за нов
планов проект на гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни
изкуства. Срок 2 години, от 17.12.2021 до 17.12.2023 г.
НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по
Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (изобразително изкуство от
периода на НРБ) за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново
българско изкуство
НС реши: Одобрява отчетите за 2021 г. на докторантите, обучавани в Института
за изследване на изкуствата
НС реши: Отчислява с право на защита от 01.01.2022 г. редовните докторанти:
Александр Морозов от сектор Музика
Анджела Гоцис от сектор Екранни изкуства
Златина Вълчанова от сектор Екранни изкуства
Ива Георгиева от сектор Музика
Мария Габарова от сектор Музика
Наталия Грънчарова от сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Зачислява Владимир Влаев в редовна докторантура по специалността
Музикознание и музикално изкуство, 8.3. (съвременна музика) със срок на
обучение 3 години, от 01.01.2022 до 01.01.2025 г.
НС реши: Одобрява отчета на проф. д-р Бисерка Пенкова за проекта по НП
КИННПОР Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от
XVI век в България за 2021 г.
НС реши: Одобрява предложението на проф. д-р Емануел Мутафов за краен
срок 23.12.2021 г. за въвеждане на данните за работата на учените през 2021 г. в
системата SONIX

/ИС

1

НС на ИИИзк,ХII-то заседание от 17.12.2021 г.

9.

НС реши: Одобрява предложението на проф. д. н. Николай Йорданов първото
заседание на Научния съвет за следващата година да се проведе на 21.01.2022 г.

10. НС реши: Одобрява предложението на проф. д-р Ингеборг Братоева за

дистанционно провеждане на Общото събрание за обсъждане на отчета за
научноизследователската, учебната и финансовата дейност на Института за
изследване на изкуствата за 2021 г. на 24.01.2022 г. от 10:30 ч.
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