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ИС/ 1 

 

 

РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 18 май 2018 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Концептът „Нова 

звукова сетивност” (творчески конкретизации) на проф. д. изк. 

Елисавета Вълчинова-Чендова от сектор Музика 

 

2. НС реши: Одобрява тема Постмодерни игри – творчеството на 

Румен Бальозов за нов планов проект на проф. д. изк. Елисавета 

Вълчинова-Чендова от сектор Музика. Срок 2 години, от 02.05.2017 

до 02.05.2019 г. 
 

3. НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Към 

творческата биография на Димитър Ненов. За непубликуваната 

чуждоезична и семейната кореспонденция в личния архив на 

композитора (1921 – 1952) на гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор 

Музика 

 

4. НС реши: Одобрява тема Панка Пелишек и нейната пианистична 

школа за нов планов проект на гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор 

Музика. Срок 2 години, от 10.05.2018 до 10.05.2020 г. 

 

5. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Съкровището от 

Луковит. Част II на гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор 

Изобразителни изкуства 

 

6. НС реши: Одобрява тема Генезис на украсата за конска амуниция в 

Тракия (V в. пр. Хр.) на гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор 

Изобразителни изкуства. Срок 2 години, от 10.05.2018 до 

10.05.2020 г. 
 

7. НС реши: Не приема предложената тема за дисертационен труд на 

Ани Янева, редовна докторантка по Теория и история на културата; 

препоръчва прецизиране на анотацията, ограничаване на 

изследването върху личните архивни фондове на Александър 

Александров и Любомир Тенев, изясняване на научната 

проблематика и очаквания резултат от работата 
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8. НС реши: Одобрява тема Галерия „Раковски” 125 – 

институционален център на художествения живот за 

дисертационен труд на Наташа Ноева, редовна докторантка към 

сектор Изобразителни изкуства; утвърждава индивидуалния ѝ план 

за обучение и проф. д-р Милена Георгиева за научен ръководител 

 

9. НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни 

изкуства за нуждите на РИМ, Велико Търново, в състав: 

проф. д-р  Елена Генова, ИИИзк 

проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк 

доц. д-р Ива Досева, ИИИзк 

доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк 

чл.- кор. проф. Елка Бакалова 

проф. дин Иван Билярски, ИИИ 

проф. д-р Хитко Вачев, РИМ, Велико Търново 

доц. д-р Маргарита Куюмджиев, ИИИзк, резервен член 

доц. д-р Светозара Ръцева-Христова, ВТУ, резервен 

член 

 

10. НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на 

академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни 

изкуства (средновековна и възрожденска епиграфика) за нуждите на 

ИГ Средновековно и възрожденско изкуство, в състав: 

проф. дфн Анисава Милтенова, ИЛит 

проф. Елена Генова, ИИИзк 

проф. Елена Попова, ИИИзк 

проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк 

проф. д-р Маргарет Димитрова, СУ 

проф. д-р Мария Йовчева, СУ 

доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк 

доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзс, резервен член 

доц. д-р Тома Томов, НБУ, резервен член 

 

11. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на 

образователната и научна степен доктор на Зорница Каменова, 

отчислена с право на защита редовна докторантка към сектор 

Театър, в състав: 

проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ 

проф. д-р Васил Рокоманов, НХА 

проф. Венета Дойчева, НАТФИЗ 
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проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк 

проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк 

проф. Майя Петрова, НАТФИЗ, резервен член 

проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк, резервен член 

 

12. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на 

научната степен доктор на изкуствознанието на д-р Петър 

Кърджилов, дисертант на самостоятелна подготовка към сектор 

Екранни изкуства, в състав: 

проф. дин Ангел Димитров, ИИИ 

проф. д. изк. Божидар Манов, НАТФИЗ 

проф. д. изк.  Владимир Михайлов 

проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк 

проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк 

проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк 

проф. д-р Светослав Овчаров, НАТФИЗ 

доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, резервен член 

доц. д.н. Петя Александрова, НБУ, резервен член 

 

13. НС реши: Избира д-р Росен Спасов за асоцииран член на сектор 

Екранни изкуства. Мандат 4 години, от 18.05.2018 до 18.05.2022 г. 

 

14. НС реши: Одобрява наименование Patterns – Models – Drawings / 

Мотиви – Модели – Подготвителни рисунки на международната 

научна конференция в рамките на Изкуствоведските четения, модул 

Старо изкуство, която ще се проведе на 5 и 6 април 2019 г. и 

отговорници доц. д-р Емануел Мутафов и доц. д-р Маргарита 

Куюмджиева 

 

15. НС реши: Одобрява окончателния научен отчет на проекта Корпус 

на църковната стенопис от първата половина на  XIX век в 

България по договор с Фонд Научни изследвания № ДФНИ-К02/7 от 

12.12.2014 г., с ръководител доц. д-р Емануел Мутафов 

 

16. НС реши: Обявява два конкурса за заемане на академичната 

длъжност професор за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, 

ИГ Средновековно и възрожденско изкуство 

 

17. НС реши: Номинира чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева от сектор 

Музика за участие в конкурса на БАН за академик в научно 

направление Изкуствознание 
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18. НС реши: Номинира проф. д. изк. Камелия Николова от сектор 

Театър за участие в конкурса за член-кореспондент (дописен член) 

на БАН 

 

19. НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Михаил Луканов за 

издаване от ИИИзк на дисертацията му, без финансов ангажимент на 

Института 

 

20. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Камелия 

Николова отчетеният ѝ през 2015 г. планов проект Режисьорът в 

българския театър 1945–2010: от социалистическия реализъм до 

постмодернизма да бъде депозиран в НАЦИД 

 

21. НС реши: Одобрява конспект за кандидат докторантски изпит по 

българско средновековно изкуство 

 


