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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 20 януари 2017 г. 
 
 

1. НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на 
академичната длъжност професор по Театрознание и театрално 
изкуство в състав:  

проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ 
проф. д. изк. Ваня Лозанова, ИБЦТ 
проф. д. изк. Виолета Райнова 
чл.-кор. проф. Пламен Марков, НАТФИЗ 
проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк 
проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк 
проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк 
доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, резервен член 
проф. д-р Емилия Ангелова, НАТФИЗ, резервен член 

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

академичната длъжност професор по Теория и история на 
архитектурата в състав: 

проф. д-р арх. Антон Гугов, ИИИзк 
доц. д-р Иван Евтимов, НБУ 
доц. д.с.н. Искра Дандолова 
доц. д-р Лидия Василева, ИИНЧ 
проф. д-р  арх. Малвина Русева, ИИИзк 
проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк 
проф. д-р арх. Тодор Булев, ВСУ Любен Каравелов 
доц. д-р Любомир Гуринов, резервен член 
проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк, резервен 
член 

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

образователната и научна степен доктор на Росен Спасов, редовен 
докторант към сектор Екранни изкуства, в състав: 

доц.д-р Андроника Мартонова, ИИИзк 
доц. д-р Иван Иванов, НАТФИЗ 
доц. д-р Иво Драганов, НБУ 
проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк 
доц. д.изк. Петя Александрова, НБУ 
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проф. д.изк. Божидар Манов, НАТФИЗ, резервен член 
доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк, резервен член 

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

образователната и научна степен доктор на Ирена Димитрова, 
редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства, в състав: 

проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк 
проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк 
проф. д. изк. Петер Цанев, НХА 
проф. д-р Пламен Братанов, ТУ Варна 
проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА 
доц. д-р Виолета Василчина, резервен член 
доц. д-р Галя Лардева, АМТИИ, резервен член 

 
5. НС реши: Отчислява с право на защита Надежда Джакова, редовна 

докторантка към сектор Изобразителни изкуства, считано от 01.02.2017 
г. 

6. НС реши: Зачислява Златина Антова в редовна докторантура по 
Кинознание, киноизкуство и телевизия към сектор Екранни изкуства 
на отпуснатото от Центъра за обучение допълнително място, 
считано от 01.02.2017 г. 

7. НС реши: Одобрява подадените от секторите заявки за допълнителния 
прием за докторанти от учебната 2016/2017 г. 

8. НС реши: Одобрява отчета за научноизследователската, учебната и 
финансовата дейност на ИИИзк за 2016 г. 

9. НС реши: Предлага книгата Театърът в България 1989 – 2015, ИИИзк / 
Фондация Homo Ludens С., 2016 на проф. д. изк. Николай Йорданов за 
най-добро научно постижение на Института за изследване на изкуствата 
за 2016 г. 

10. НС реши: Предлага инициативата Art Hour за най-добро научно-
приложно постижение на Института за изследване на изкуствата за 2016 г. 

11. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Милена Божикова 
за издаване на сборника Динамика на културните процеси, 
трансфер и памет от името на ИИИзк и със съответния ISBN без 
финансов ангажимент  

12. НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Михаил Луканов за 
издаване на завършения му през април 2015 г. планов проект Мильо Басан 
– живот и творчество: към историята на българската популярна музика 
като монография без финансов ангажимент от ИИИзк 

13. НС реши: Не удовлетворява молбата на доц. д-р Андроника 
Мартонова за временно спиране на работата по плановия ѝ проект 
Междукултурни и филмови взаимодействия с Азия на българския 

http://artstudies.bg/?p=2432
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екран (20-те – 40-те години на ХХ в.) за срок от 1 година, от 
01.02.2017 до 01.02.2018 г. 
 


