
 
НС на ИИИзк, І V-то заседание от 21.04.2017 г. 

ИС/ 1 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 21 април 2017 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Художествена 

самодейност и музикален фолклор. Културно инженерство и практика 

(50-те и 60-те години на ХХ век) на проф. д-р Горица Найденова от сектор 

Музика 

2. НС реши: Одобрява тема Инструментална музика, инструменти и 

звукова среда в теренните материали и в изследователската работа на 

Иван Качулев за нов планов проект на проф. д-р Горица Найденова от 

сектор Музика. Срок 3 г., от 24.02.2017 до 24.02.2020 г. 

3. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Културно интегриране в 

Европа: избори и компенсации. Български творци във френска среда на 

проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика 

4. НС реши: Одобрява по принцип предложената от проф. д. изк. Милена 

Божикова тема за нов планов проект в рамките на проекта Съвременна 

музикална композиция, теория и философия, финансиран от ФНИ. 

Препоръчва на проф. Божикова да прецизира заглавието и анотацията и да 

ги представи на следващото заседание на НС през м. май  

5. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Шлагерът в България 

между двете световни войни: приемственост и развитие на гл. ас. д-р 

Михаил Луканов от сектор Музика 

6. НС реши: Одобрява тема Музиката на арената на българския цирк: 

историографски и теоретични аспекти за нов планов проект на гл. ас. д-

р Михаил Луканов от сектор Музика. Срок 2 г., от 01.04.2017 до 

01.04.2019 г. 
7. НС реши: Избира доц. д-р Елисавета Владимирова Мусакова на 

академичната длъжност професор по Изкуствознание и изобразителни 

изкуства (украса на ръкописната книга) в състава на сектор 

Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно и възрожденско изкуство 

8. НС реши: Избира доц. д-р Росица Драганова за нов член на Научния съвет 

от квотата на сектор Музика, в рамките на мандата му, до 16.12.2018 г. 

9. НС реши: Избира работна група, която да изготви конспект за кандидат 

докторантски изпит по Теория и история на културата, 8.1., в състав: 

доц. д-р арх. Веселина Пеневска 

проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова 

доц. д-р Емануел Мутафов 

проф. д-р Ингеборг Братоева 

проф. д. изк. Камелия Николова 
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10. НС реши: Да се обявяви конкурс за заемане на а.д. доцент по 

Изкуствознание и изобразителни изкуства (римско изкуство) за нуждите 

на сектор Изобразитерни изкуства, ИГ Старо изкуство 

11. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Ангелина Петрова от 

сектор Музика за удължаване на плановия ѝ проект Официални дискусии 

за „Новата музика“ в СБК през социализма – идеологически  диктати и 

идентичност (1947-1989) с 1 г. поради участието ѝ в проекта Съвременна 

музикална композиция, теория и философия, финансиран от ФНИ. Срок 

на удължаването от 21.04.2017 до 21.04.2018 г. 
12. НС реши: Не удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Станислав Станев от 

сектор Изобразителни изкуства за промяна на темата на плановия му 

проект 

13. НС реши: Одобрява участието на редовните докторанти Веселина 

Мирева, Дарина Бойкина, Илко Ганев, Нона Цекова и ас. д-р Мария 

Колушева в конкурса по Програма за финансово подпомагане на млади 

учени и докторанти в БАН, 2017 г. 

14. НС реши: Одобрява по принцип участието и на други млади учени и 

докторанти от ИИИзк в конкурса по Програма за финансово подпомагане 

на млади учени и докторанти в БАН, 2017 г. 

15. НС реши: Предлага доц. д-р Андпроника Мартонова за представител на 

Института в Експертната комисия за млади учени към БАН 

16. НС реши: Предлага проф. д-р Бисерка Пенкова, доц. д-р арх. Веселина 

Пеневска, доц. д-р Димитър Кабаиванов и доц. д-р Росица Драганова за 

рецензенти по конкурса за финансово подпомагане на млади учени и 

докторанти в БАН, 2017 г. 


