НС на ИИИзк, VI-то заседание от 21.06.2019 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 21 юни 2019 г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

НС реши: Приема тема Културни политики към субсидираните
театри в България в периода 2000 – 2020. Художествени подходи?
(стратегии?) в изграждането на репертоар и развитието на
трупитеза дисертационен труд на Биляна Петрова, редовна
докторантка към сектор Театър, утвърждава индивидуалния ѝ план
за обучение и проф. д. изк. Ромео Попилиев за научен ръководител
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Съвременната музика
в програмите на Международния фестивал „Софийски музикални
седмици“ (в периода 1970 – 1994) на гл. ас. д-р Диана ДановаДамянова от сектор Музика
НС реши: Приема тема „Софийски музикални седмици“:
трансформации на фестивалния модел (1995 – 2019) за нов планов
проект на гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика. Срок
2 години, от 25.05.2019 до 25.05.2021 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Методи на
аранжиране на вокални композиции за изпълнение на лютня.
Изследване на мотети, мадригали и духовни песни в ръкопис CH-Bu
Ms. F.IX.70 на доц. д-р Явор Генов от сектор Музика
НС реши: Приема тема Форма и стил в танцовите композиции за
лютня (по ръкописа на Емануел Вурстисен (CH-Bu Ms. F.IX.70) за
нов планов проект на доц. д-р Явор Генов от сектор Музика. Срок 3
години, от 28.05.2019 до 28.05.2022 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Официални дискусии
за Новата музика в СБК през социализма – идеологически диктати
и идентичност (1947-1969) на проф. д-р Ангелина Петрова от сектор
Музика
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Ангелина Петрова от
сектор Музика да продължи работата по плановата си тема
Микротоналитетът в композицията на границата на ХХ и ХХІ век
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(Микротоналните търсения в композицията от ХХІ век), включена
във финансирания от Фонд Научни изследвания проект Съвременна
музикална композиция, теория и философия. Срок 21.04.2020 г.
8.

9.

НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на
академичната длъжност професор по средновековно и възрожденско
изкуство в състав:
проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк
проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк
чл.-кор. Елка Бакалова
проф. дин Иван Билярски, ИИИ
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк
проф. дин Илия Илиев, ИИИ
проф. дфн Мирена Славова, СУ
проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк, резервен член
проф. дфн Петя Янева, ИИИ, резервен член
НС реши: Утвърждава предложените от секторите работни групи,
които в срок до 15.10.2019 г. да подготвят докладите-самооценка и
придружаващите материали за акредитацията на ИИИзк по
докторски програми:
Сектор Изобразителни изкуства:
доц. д-р Маргарита Куюмджиева
гл. ас. д-р Цвета Кунева
Сектор Музика:
проф. д-р Горица Найденова
гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова
проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
Сектор Екранни изкуства:
доц. д-р Андроника Мартонова
доц. д-р Радостина Нейкова
гл. ас. д-р Теодора Дончева
Сектор Театър:
гл. ас. д-р Албена Тагарева
проф. д. изк. Камелия Николова
проф. д. изк. Ромео Попилиев
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НС реши: Да не се подготвят документи за акредитация по Теория и
история на културата
НС реши: Утвърждава доц. д-р Емануел Мутафов и доц. д-р
Маргарита Кюмджиева за отговорни редактори на модул Старо
изкуство и проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева за отговорен
редактор на модул Ново изкуство на Изкуствоведските четения,
които ще се проведат през 2020 г.
НС реши: Одобрява отчетите за трите години на обучение и
отчислява с право на защита, считано от 1 юли 2019 г.:
Дарина Бойкина, редовна докторантка към сектор
Изоразителни изкуства и
арх. Нона Цекова, редовна докторантка към
сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Одобрява предложението на проф. д. изк. Милена
Божикова представянето на сборника Съвременно музикално
мислене... и първото изпълнение в София на композиция на акад.
Васил Казанджиев, инициатива на проекта Съвременна музикална
композиция, теория и философия, с която се отбелязват 150-та
годишнина на БАН и 85-я юбилей на композитора, да бъдат
включени в Art Hour на 21 юли 2019 г.
НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Иван Ванев и гл. ас. др Майя Захариева за удължаване на сроковете на плановите им теми
поради участието им в проектите с външно финансиране: Молитвени
пътувания на българите през XVIII и XIX в. и изкуство, в рамките на
Наследство БГ, Споделено художествено наследство XVIII-XIX в.,
по Спогодбата за сътрудничество между БАН и МАНУ и
Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от
XVI век в България и Отпечатване на сборник Пътища на
балканските зографи, по Националната научна програма
Културноисторическо наследство, национална памет и обществено
развитие (КИННПОР) с 1 година, до 30.06.2022 г.
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