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ИС/ 1 

 

 

РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 22 юни 2018 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Междукултурни и 

филмови взаимодействия с Азия на българския екран (20-те – 40-те 

години на ХХ в.) на доц. д-р Андроника Мартонова от сектор Екранни 

изкуства 

 

2. НС реши: Одобрява тема Другост и идентичност в българското 

кино за нов планов проект на доц. д-р Андроника Мартонова от 

сектор Екранни изкуства. Разработката е в рамките на проекта 

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, 

финансиран от ФНИ. Срок 2 г. и 6 м., от 22.06.2018 до 

приключване на проекта с ФНИ, 11.12.2020 г. 

 

3. НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Пропагандата в 

българското игрално кино (1948-1989). Институции и механизми на 

гл. ас. д-р Деян Статулов от сектор Екранни изкуства 

 

4. НС реши: Одобрява тема Репертоар и разпространителска 

инфраструктура за нов планов проект на гл. ас. д-р Деян Статулов 

от сектор Екранни изкуства. Разработката е в рамките на проекта 

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, 

финансиран от ФНИ. Срок 2 г. и 6 м., от 22.06.2018 до 

приключване на проекта с ФНИ, 11.12.2020 г. 
 

5. НС реши: Одобрява тема Ролята на личните архивни фондове в 

конструирането на историческото арт познание (върху материали 

от личните архивни фондове на Любомир Тенев и Александър 

Александров) за дисертационен труд на Ани Янева, редовна 

докторантка по Теория и история на културата към сектор Театър; 

утвърждава индивидуалния ѝ план за обучение и проф. д-р Йоана 

Спасова-Дикова за научен ръководител 

 

6. НС реши: Одобрява концепцията за развитие на ИГ Музикална 

култура и информация и избира доц. д-р Росица Драганова за 

ръководител на групата. Мандат 4 години, от 22.06.2018 до 

22.06.2022 г. 
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7. НС реши: В съответствие с чл. 5г (1) от Правилника за дейността на 

ИИИзк приема за сведение избора на доц. д-р Явор Генов за 

ръководител на постоянния научен семинар Музикално-културни 

практики 

 

8. НС реши: Избира проф. д. изк. Николай Йорданов за член на 

Постоянната работна група за внасяне на промени в Правилника за 

дейността на ИИИзк, на мястото на проф. д-р Йоана Спасова-Дикова 

 

9. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на 

образователната и научна степен доктор на Албена Тагарева, 

отчислена с право на защита редовна докторантка към сектор 

Театър, в състав: 

проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ 

проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк 

проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк 

доц. Марина Райчинова, НХА 

проф. Светослав Кокалов, НХА 

проф. д-р Васил Рокоманов, НХА, резервен член 

проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк, резервен член 

Във връзка с предстоящото влизане в сила на промнения Правилник за 

прилагане на ЗРАСРБ избира проф. д-р Надежда Михайлова за трети 

резервен член 

 

10. НС реши: Зачислява Нона Кръстева Петкова в докторантура на 

самостоятелна подготовка към сектор Изобразителни изкуства, ИГ 

Средновековно и възрожденско изкуство с научен консултант проф. 

д-р Бисерка Пенкова. Срок 3 години, от 22.06.2018 до 22.06.2021 г. 

 

11. НС реши: Отлага обсъждането на предложението за обявяване на 

конкурс за заемане на академичата длъжност главен асистент за 

нуждите на ИГ Етномузикология за есента 

 

12. НС реши: Одобрява промяна в състава на редколегията на сп. 

Българско музикознание в рамките на мандата ѝ, до 27.11.2019 г.: 

включва проф. д-р Иванка Стоянова от Университета Париж-VIII 

Венсен-Сен Дени и освобождава доц. Искра Рачева, проф. д. изк. 

Клер Леви и доц. д-р Любомир Кавалджиев 
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13. НС реши: Одобрява приемането на дарения масив от дигитални 

копия на записи от теренна работа в България на американската 

етномузиколожка Марта Форсайт в архива на ИИИзк 

 

 

14. НС реши: Приема статии или студии с научен апарат, излезли в сп. 

АРТизанин, за научни публикации 


