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РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 19 януари 2018 г.
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НС реши: Одобрява тема Работа на режисьора в документалния филмпортрет за дисертационен труд на Тамара Пещерска, редовна
докторантка към сектор Екранни изкуства; утвърждава индивидуалния ѝ
план за обучение и проф. д-р Надежда Маринчевска за научен
ръководител
НС реши: Одобрява тема Комуникативни стратегии на българския
игрален филм в първите две десетилетия на XXI-ви век за първи планов
проект на гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор Екранни изкуства.
Срок 2 години, от 19.01.2018 до 19.01.2020 г.
НС реши: Одобрява тема Драматургия на съвременната серийна
телевизионна драма за първи планов проект на гл. ас. д-р Елица Гоцева от
сектор Екранни изкуства. Срок 2 години, от 19.01.2018 до 19.01.2020 г.
НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Исторически
възстановки в документалните телевизионни филми на гл. ас. д-р
Теодора Дончева от сектор Екранни изкуства
НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Теодора Дончева от
сектор Екранни изкуства да се включи в работата по проекта Българският
ХХ век в изкуството и културата. Срок 31.12.2018 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Българското анимационно
кино след началото на 90-те години на ХХ век на проф. д-р Надежда
Михайлова от сектор Екранни изкуства
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Надежда Михайлова за
включване на проекта, финансиран от ФНИ Посттоталитарното
българско кино – модели и идентичности в научния план на Института в
изпълнение на решението на НС от 22.04.2016 г.
НС реши: Одобрява предложението на чл.- кор. проф. Иванка Гергова
изискванията за рецензии и обем на плановите проекти да бъдат качени на
сайта на Института. Авторите на планови проекти да включват
задължително в края на текста списък на публикациите, подготвени по
време на изпълнение на проекта
НС реши: Одобрява научните отчети на финансираните от ФНИ проекти:
Пътища на балканските зографи и поствизантийското художествено
наследство в България, ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова; Корпус
на църковната стенопис от първата половина на ХIХ век в България,
ръководител доц. д-р Емануел Мутафов; Българският ХХ век в
изкуствата и културата, ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова,
и Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични

ИС/ 1

НС на ИИИзк, I-во заседание от 19.01.2018 г.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

музикални ръкописи в библиотеката на Рилския манастир – проучване и
научен опис, ръководител чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева
НС реши: Одобрява отчета за научноизследователската, учебната и
финансовата дейност на ИИИзк за 2017 г.
НС реши: Предлага монографията на Марина Колева Римска идеална
скулптура от България. ИИзк, С., 2017, 391 с., 117 ил., ISBN:978-9548594-68-4 за най-значимо научно постижение на Института за изследване
на изкуствата за 2017 г.
НС реши: Предлага двуезичното юбилейно издание Memento Artes. 70
години изследване на изкуствата в Българската академия на науките / 70
Years of Research in Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences. С.,
ИИИзк, 2017, 168 с., ISBN 978-954-8594-69-1 за най-значимо научноприложно постижение на Института за изследване на изкуствата за 2017 г.
НС реши: Учените, които цитират публикации, задължително да
уведомяват цитирания колега
НС реши: До 10.02.2018 г. ръководителите на сектори да огледат
резултатите за 2016 г. в Соникс
НС реши: Одобрява заявката за една редовна докторантура по
Изкуствознание и изобразителни изкуства (антично изкуство) от
допълнителния прием за учебната 2017/2018 г. за нуждите на ИГ Старо
изкуство
НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Илияна
Саласар, редовна докторантка към сектор Музика
НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Росен
Николов, редовен докторант към сектор Музика
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