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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 22 януари 2016 година 

 

 

1. НС реши: Зачислява, считано от 01.01.2016 г., докторантите, издържали 

конкурса от редовния прием за учебната 2015/2016 година: 

Веселина Мирева в редовна докторантура по Теория и история на 

архитектурата към сектор Архитектура 

Илиана Петрова-Саласар в редовна докторантура по 

Музикознание и музикално изкуство (балетознание) към сектор 

Музика 

Росен Николов в редовна докторантура по Музикознание и 

музикално изкуство (балетознание) към сектор Музика 

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

длъжност главен асистент по Музикознание и музикално изкуство 

(музикална култура и информация) в състав:  

проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк 

доц. д-р Иванка Влаева, ИИИзк 

проф. Йовчо Крушев, НМА 

проф. д-р Милена Шушулова, НБУ 

доц. д-р Росица Драганова, ИИИзк 

проф. д-р Ромео Смилков, НМА, резервен член 

Румяна Каракостова, ИИИзк, резервен член 

 

3. НС реши: Одобрява заявените от секторите една редовна докторантура по 

Изкуствознание и изобразителни изкуства и една редовна бройка по 

Теория и история на архитектурата от допълнителния прием за учебната 

2015/2016 година 

4. НС реши: Одобрява по една редовна и една задочна бройка за нуждите на 

всеки сектор за редовния прием за учебната 2016/2017 година 

5. НС реши: Одобрява инициативата Art Hour за културна програма в 

Големия салон на БАН през 2016 г. 

6. НС реши: Одобрява конспект за заемане на академичната длъжност 

главен асистент по Реутилизация и ревитализация на промишлени 

предприятия и райони 

7. НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Вяра 

Млечевска, редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства 

8. НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на 

Надежда Джакова, редовна докторантка към сектор Изобразителни 

изкуства 
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9. НС реши: Дава принципно одобрение на кандидатстващите с проекти от 

ИИИзк по Програма на БАН за финансово подпомагане на млади учени и 

докторанти до 35-годишна възраст 

10. НС реши: Всеки сектор до края на февруари 2016 г. да подаде списък на 

научните електронни и хартиени издания, за да бъде обсъден и приет общ 

списък на научните издания, признати от ИИИзк 

11. НС реши: Внася следната промяна в решение № 21 от 18.12.2015 г.: При 

отчитане на планов проект да се представят по две (за двегодишен) или 

три (за тригодишен проект) публикации в списанията на института се 

заменя с в научни издания или обща публикация в края на плановия 

проект 

12. НС реши: Приема отчета за първата година на проекта Българският ХХ 

век в изкуствата и културата. Препоръчва комуникация и 

сътрудничество с Националния научен център за опазване на културно 

наследство 

13. НС реши: Приема научноизследователския и финансов отчет на 

Института за изследване на изкуствата за 2015 година 

14. НС реши: Предлага книгата Български музикален театър. Опера, балет, 

оперета, мюзикъл. 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари, IV. Бикс, Р., 

Янева, А., Каракостова, Р., Ценова-Нушева, М., Жунич, Е. Гея-Либрис – 

Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2015, ISBN:978-954-300-149-

1, 768 и монографията Стенописите в главната църква на Рилския 

манастир. Куюмджиев, А. Институт за изследване на изкуствата, БАН, 

2015, ISBN:ISBN 978-954-8594-39, 720 за най-добро научно постижение 

на Института за изследване на изкуствата за 2015 година 

15. НС реши: Предлага Платформа за изкуства, електронно издание за 

авторска оперативна критика от учени и специалисти в областта на 

изкуствознанието и културологията за най-добро научно-приложно 

постижение на Института за изследване на изкуствата за 2015 година 

 

 


