НС на ИИИзк,V-то заседание от 21.05.2021 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 21 май 2021 г.
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НС реши: Одобрява концепцията на доц. д-р Стефка Венкова за
развитие на ИГ Музикална съвременност през следващите 4 години
НС реши: Избира доц. д-р Стефка Венкова за ръководител на ИГ
Музикална съвременност с мандат 4 години, от 21.05.2021 г. до
21.05.2025 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Асен Овчаров и
българската популярна музика: ракурси и акценти на гл. ас. д-р
Михаил Луканов от сектор Музика
НС реши: Одобрява тема Между сакралното и популярното:
музиката в протестантските църкви в България за нов планов
проект гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика. Срок 2
години, от 21.05.2021 до 21.05.2023 г.
НС реши: Одобрява темата Художествен и жизнен опит у Карол
Рама и Лика Янко – два случая на художнички от ХХ век в Европа за
дисертационния труд на Ева-Мария Иванова, редовна докторантка
към сектор Изобразителни изкуства; утвърждава индивидуалния ѝ
план за обучение и проф. д-р Ирина Генова за научен ръководител на
докторантката
НС реши: Избира научно жури по конкурса за заемане на
академичната длъжност професор по Музикознание и музикално
изкуство (музикална култура и образование) в състав:
проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк
проф. д-р Иванка Влаева, НБУ
проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк
проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ
проф. д-р Полина Куюмджиева, АМТИИ
доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк
проф. д. изк. Явор Конов, НБУ
проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, резервен член
доц. д-р Явор Генов, ИИИзк, резервен член
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НС реши: Избира научно жури по процедурата за защита на
дисертационния труд на Ангел Симитчиев, отчислен с право на
защита редовен докторант от сектор Музика в състав:
доц. д-р Венелин Шурелов, НХА
проф. д-р Горица Найденова, ИИИзк
проф. д-р Кремена Ангелова, НМА
проф. д-р Симо Лазаров, НБУ
доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк
проф. д-р Наташа Япова, НМА, резервен член
доц. д-р Росица Драганова, ИИИзк, резервен член
НС реши: Одобрява 77 % от субсидията по К2 с осигуровките за
еднократни допълнителни възнаграждения на учените от ИИИзк.
Вътрешното разпределение на определената от НС сума става на
база на резултатите, отчетени в SONIX за 2020 г. и обективния
принос на всеки учен
НС реши: Одобрява включването на колективния проект Сценични и
екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически
компендиум и лаборатория в научния пан на Института след
стартирането му на 01.07.2021 г.
НС реши: Номинира чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева за
участие в конкурса за академици на БАН в направление
Изкуствознание и изкуства
НС реши: Номинира проф. д. изк. Камелия Николова за участие в
конкурса за член-кореспонденти (дописни членове) на БАН в
направление Изкуствознание и изкуства
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