НС на ИИИзк, IV-то заседание от 19.04.2019 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 19 април 2019 г.
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НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност
професор по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1.,
(средновековно и възрожденско изкуство)
НС реши: Приема тема Съвременно експериментално кино –
развитие на визуално-артистични практики за дисертационен труд
на Анджела Гоцис, редовна докторантка към сектор Екранни
изкуства; утвърждава индивидуалния план за обучение и доц. д-р
Радостина Нейкова за научен ръководител на докторантката
НС реши: Одобрява концепцията на доц. д-р Андроника Мартонова
за развитие на сектор Екранни изкуства през следващите 4 години
НС реши: Избира доц. д-р Андроника Мартонова за ръководител на
сектор Екранни изкуства. Мандат 4 години, от 19.04.2019 до
19.04.2023 г.
НС реши: Номинира чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева за
участие в конкурса за награда Питагор, 2016 – 2018 г., в категория
Награда за утвърден учен в областта на хуманитарните и
социалните науки
НС реши: Включва проекта Културноисторическо наследство,
национална памет и обществено развитие (КИННПОР) в научния
план на Института. Удължава сроковете на плановите проекти на
членовете на екипа: проф. д-р Бисерка Пенкова, доц. д-р Маргарита
Куюмджиева, гл. ас. д-р Мария Колушева и гл. ас. д-р Цвета Кунева
с 10 месеца, от 04.03.2019 до 31.12.2019 г.
НС реши: Възлага на проф. д-р Йоана Спасова-Дикова да изясни има
ли договор за съвместен проект между институтите на БАН, в който
ИИИзк участва, и очакван резултат от него, тъй като
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индивидуалното участие на учен във външно финансиран проект не
е основание за удължаване на срока на плановия му проект
8.

9.

10.

НС реши: Номинира гл. ас. д-р Елица Гозева-Барекова от сектор
Екранни изкуства за участие в конкурса за млад учен в БАН Проф.
Марин Дринов и Дарина Бойкина, редовна докторантка към сектор
Изобразителни изкуства, за участие в конкурса за най-млад учен в
БАН Иван Евстратиев Гешов
НС реши: Одобрява конспект за кандидат докторантски изпит по
Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното
наследство)
НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на
арх. Нона Цекова, редовна докторантка към сектор Изобразителни
изкуства
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