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РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 18 януари 2019 г.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

НС реши: Приема за отчетен плановия проект Скулптурна
декорация на дома в Долна Мизия и Тракия през римската епоха на
доц. д-р Марина Колева от сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Приема тема Статуите в провинциалното общество на
Римска Тракия за нов планов проект на доц. д-р Марина Колева от
сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 години, от 03.12.2018 до
03.12.2021 г.
НС реши: Одобрява тема Българското документално кино след 1989
г. за нова планова тема на гл. ас. д-р Теодора Дончева от сектор
Екранни изкуства в рамките на финансирания от ФНИ проект
Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности.
Срок 2 години, от 01.01.2019 до 11.12.2020 г.
НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент по Театрознание и театрално изкуство, 8.4.,
(български театър) за нуждите на сектор Театър
НС реши: Присъжда годишната награда на Института за изследване
на изкуствата Съживено художествено наследство /Animated
Heritage за 2018 г. на реставратора Петър Павлов за цялостното му
творчество
НС реши: Възлага на Атестационната комисия да класира
докторантите според отчетите им и изпълнението на индивидуалните
им планове за 2018 г. Включва еднократно към състава ѝ Ива
Георгиева от сектор Музика като представител на докторантите.
Срок 31.01.2019 г.
НС реши: Одобрява отчета за научноизследователската, учебната и
финансовата дейност на ИИИзк за 2018 г.
НС реши: Предлага Корпус на стенописите от първата половина на
ХІХ в. в България, ИИИзк, С., 2018, ISBN 978-954-8594-73-8, 900 с.,
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1115 ф. за най-значимо научно постижение на Института за
изследване на изкуствата за 2018 г.
9.

10.

НС реши: Предлага каталога Христианское искусство XVIII-XIX
веков из музеев Болгарии, Москва, 2018, ISBN 978-5-98950-221-2, 144
под научната редакция на чл.- кор. проф. Иванка Гергова и доц. д-р
Емануел Мутафов от българска страна за най-значимо
научноприложно постижение на Института за изследване на
изкуствата за 2018 г.
НС реши: Утвърждава Корпус на стенописите от първата половина
на ХІХ в. в България, ИИИзк, С., 2018, ISBN 978-954-8594-73-8, 900
с., 1115 ф. и монографията на Камелия Николова Българският
театър след 1989 и новата британска драма. Второ преработено
издание. ИИИзк, С., 2018, ISBN 978-954-8594-72-1, 455 за
монографии с национално значение
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