НС на ИИИзк, ІV-то заседание от 22.04.2016 година

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 22 април 2016 година

1.

2.
3.

4.

5.

6.

НС реши: Приема за отчетен плановия проект Музикалнофолклорните
диалекти на Елена Стоин в звук на проф. д-р Горица Найденова от сектор
Музика
НС реши: Гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова преминава от Националния
научен център за опазване на културно наследство в сектор Музика
НС реши: Приема тема Към творческата биография на Димитър Ненов.
За непубликуваната чуждоезична и семейната кореспонденция в личния
архив на композитора (1921 – 1952) за първи планов проект на гл. ас. д-р
Полина Антонова от сектор Музика. Срок 2 години, от 01.04.2016 до
01.04.2018 г.
НС реши: Приема тема Хартията в архитектурата. Тенденции и
иновации за дисертационен труд на Веселина Мирева, редовна
докторантка към сектор Архитектура; утвърждава индивидуалния план за
обучение и доц. д-р арх. Мария Давчева за научен ръководител на
докторантката
НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на научната
степен доктор на изкуствознанието на проф. д-р Николай Йорданов от
сектор Театър в състав:
проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ
доц. д-р Борис Минков, НАТФИЗ
доц. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ
проф. д. н. Виолета Райнова
проф. д-р Ингеборг Братоева, ИИИзк
проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк
проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк
проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк, резервен член
проф. д.ф.н. Олег Георгиев, СУ и НАТФИЗ, резервен член
НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на
образователната и научна степен доктор на Ставри Ангелов, задочен
докторант към сектор Музика, в състав:
проф. д.изк. Анелия Янева, ИИИзк
проф. д-р Боянка Анраудова, НМА
доц. д-р Виолета Горчева, НМА
доц. д-р Николай Градев, НМА
доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк
доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк, резервен член
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проф. д-р Сребра Михалева, ВТУ, резервен член
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

НС реши: Да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент за нуждите на ИГ Етномузикология
НС реши: Не удовлетворява молбата на Адриана Сърбова, редовна
докторантка към сектор Архитектура, за промяна на заглавието на
дисертационния й труд. Докторантката да предложи ново заглавие и да
присъства лично на следващото заседание на НС
НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Деян Статулов за издаване
на дисертацията му като монография от ИИИзк, като средствата за
отпечатване на книгата са осигурени от автора
НС реши: Определя следните цени на платените процедури в ИИИзк,
обвързани с МРЗ за страната:
a. платена процедура за присъждане на научната степен
доктор на изкуствознанието в размер на 8 (осем) МРЗ за
страната или 3360 (три хиляди триста и шестдесет) лева
b. платена процедура за присъждане на образователната и
научна степен доктор в размер на 5 (пет) МРЗ за страната
или 2100 (две хиляди и сто) лева
НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на Петър
Одаджиев, докторант на самостоятелна подготовка към сектор Екранни
изкуства
НС реши: Заменя, поради пенсионирането й, проф. д. изк. Юлия Вълева
като ръководител на проекта с Македонската АН От паганизъм към
християнство християнство – ритуал и изкуство (балканските
провинции през III – VI в.) с доц. д-р Ива Досева
НС реши: На този етап не може да вземе решение по предложението на
проф. д. изк. Милена Божикова институтът да е организатор на научна
конференция Културни интеграции: Европа и Балканите в рамките на
проект с Македонската АН Културна интеграция и устойчивост на 27 и
28.10.2016 г., която да се проведе в залата на ИИИзк. Препоръчва проф.
Божикова да подаде кратка анотация за конференцията и списък на
участниците
НС реши: На този етап не може да вземе решение относно
ангажименти по предложението на проф. д. изк. Милена Божикова за
издаване на сборник с материали от конференцията, поради липса на
цялостна информация за изданието и липса на време в работния график
на Центъра за информационна, издателска и проектна дейност в така
посочените издателски срокове. Очаква проф. Божикова да информира
лично НС за обема на сборника, броя на докладите, които ще бъдат
отпечатани, кой ще бъде издателят, ще има ли съиздател на това издание,
финансовото осигураване и т.н.
НС реши: Одобрява предложението на чл.-кор. проф. Иванка Гергова
проектите по спогодбата между БАН и МАНУ Културна интеграция и
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16.

17.

18.

19.

устойчивост на Балканите; Изкуството на ХVIII и XIX в. Дебърска и
Самоковска художествени школи; От паганизъм към християнство –
ритуал и изкуство (балканските провинции през III – VI в.), както и
проекта по ЕБР на БАН с РАН Художествени взаимодействия между
българските и румънските земи (XV – XX в.) да бъдат включени в научния
план на института
НС реши: Ръководителите на международните проекти доц. д-р Ива
Досева, чл.-кор. проф. Иванка Гергова, проф. д-р Ингеборг Братоева и
проф. д. изк. Милена Божикова за представят на следващото заседание
абстракт на проекта, списък на участниците, постигнати и очаквани
научни резултати
НС реши: Възлага на гл. ас. д-р Мария Митева до края на м. май 2016 г. да
организира вътрешна защита на дисертационния труд на Маринела
Великова-Байха, редовна докторантка към сектор Изобразителни
изкуства
НС реши: Готов дисертационен труд се предава официално в отдел
Административно обслужване с решение на сектор / ИГ, по предложение
на научния ръководител
НС реши: След официалното предаване на готов дисертационен труд,
ИИИзк е задължен в срок до един месец да организира вътрешна защита
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