НС на ИИИзк,XI-то заседание от 20.12.2019 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 20 декември 2019 г.

1.

2.

3.

4.

5.

НС реши: Приема за отчетен плановия проект Комуникативни
стратегии на българския игрален филм в първите две десетилетия
на XXI-ви век на гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор Екранни
изкуства
НС реши: Приема тема Културно-комуникативни стратегии в
българското кино на гл. ас. д-р Александър Стайков от сектор
Екранни изкуства, която ще разработва в рамките на финансирания
от ФНИ проект Посттоталитарното българско кино – модели и
идентичност. Срок 1 година, до 11.12.2020 г.
НС реши: Приема тема Водещи постановъчни принципи и подходи в
публикации на български оперни режисьори за първи планов проект
на гл. ас. д-р Петър Одажиев от сектор Музика. Срок 2 години, от
20.12.2019 до 20.12.2021 г.
НС
реши:
Приема
тема
Тематични
територии
на
нискобюджетното игрално кино в прехода между столетията на
дисертационен труд на Катерина Ламбринова, редовна докторантка
към сектор Екранни изкуства; утвърждава индивидуалния план за
обучение и доц. д-р Радостина Нейкова за научен ръководител на
докторантката
НС реши: Избира научно жури по процедура за защита на
дисертационния труд на Надежда Джакова, отчислена с право на
защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства, в
състав:
проф. д. н. Антоанета Анчева, ВТУ
доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк
проф. д-р Борис Сергинов, НБУ
доц. д-р Наталия Христова, НБУ
доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк
проф. д. изк. Ангел Ангелов, ИЛит, резервен член
проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк, резервен член
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

НС реши: Одобрява концепцията за развитие на ИГ Старо изкуство
през следващите 4 години
НС реши: Избира гл. ас. д-р Руслан Стойчев за ръководител на ИГ
Старо изкуство. Мандат 4 години, от 20.12.2019 до 20.12.2023 г.
НС реши: Избира гл. ас. д-р Милена Михайлова за член на
Библиотечния съвет на ИИИзк на мястото на проф. д-р Йоана
Спасова-Дикова
НС реши: Одобрява предложението на чл.- кор. проф. Светлана
Куюмджиева Институтът да е съорганизатор на Международната
научна конференция Св. Йоан Кукузел – личност, творчество,
епоха, която ще се проведе от 29.09. до 01.10.2020 г. в София
НС реши: Отлага обсъждането на молбата на проф. д-р арх.
Веселина Пеневска за отпечатване на монографията ѝ Креативност
и иновация в архитектурната форма от края на ХХ и началото на
ХХI век, тъй като от нея не става ясно дали иска само съгласие за
издаване или издател да е ИИИзк
НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Емилия Жунич за
издаване на монографията ѝ Фестивалите за музикално-сценични
изкуства в България през втората половина на ХХ век и началото на
ХХI век. Концепции, развитие, съпоставимост от Института без
финансов ангажимент
НС реши: Отчислява с право на защита Илко Ганев, редовен
докторант към сектор Театър, считано от 01.01.2020 г.
НС реши: Зачислява спечелилите конкурса за редовна докторантура
за учебната 2019/2020 г., считано от 01.01.2020 г.:
Дзана Иванова по Музикознание и музикално
изкуство, 8.3.,
Тереза Бачева по Изкуствознание и изобразителни
изкуства, 8.1.
НС реши: Възстановява докторантските права след прекъсване за
една година по семейни причини на Мария Габарова от сектор
Музика, считано от 01.01.2020 г.
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15.

16.

17.

НС реши: Прекъсва редовната докторантурата на Златина Вълчанова
от сектор Екранни изкуства за срок от 1 година поради майчинство,
считано от 01.01.2020 г.
НС реши: Присъжда ежегодната награда на ИИИзк Съживено
художествено наследство / Animated Heritage за 2019 г. на проф.
Анри Кулев във връзка с неговата 70-годишнина
НС реши: Обдобрява конспекта за втори докторантски минимум на
Тамара Пещерска-Йорданов, редовна докторантка към сектор
Екранни изкуства
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