НС на ИИИзк, IХ-то заседание от 22.12.2017 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 22 декември 2017 г.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

НС реши: Одобрява тема Ембиънт музика от периферията към
центъра – фунцкия, типология и жанрови взаимодействия за
дисертационен труд на Ангел Симитчиев, редовен докторант към
сектор Музика; утвърждава индивидуалния му план за обучение и
проф. д. изк. Кристина Япова за научен ръководител на докторанта
НС реши: Зачислява, считано от 01.01.2018 г., докторантите,
спечелили конкурса за учебната 2017/2018 г.:
Ани Янева по Теория на културата, 8.1., към сектор
Изобразителни изкуства
Наташа Ноева по Изкуствознание и изобразителни
изкуства, 8.1., към сектор Изобразителни изкуства
Мария Габарова по Музикознание и музикално
изкуство, 8.3., към сектор Музика
Златина Вълчанова по Кинознание, киноизкуство и
телевизия, 8.4., към сектор Екранни изкуства
Петър Денчев по Театрознание и театрално изкуство,
8.4., към сектор Театър, всички със срок на обучение
от 01.01.2017 до 01.01.2021 г.
НС реши: Отчислява с право на защита, считано от 01.01.2018 г.
Петър Дундаков, редовен докторант към сектор Музика
НС реши: Удовлетворява заявката на чл.- кор. проф. Иванка Гергова
за включване на българо-македонския проект Споделено
художествено наследство XVIII-XIX в. в научния план на Института
в изпълнение на решението на НС от 22.04.2016 г.
НС реши: Одобрява предложението на директора на ИИИзк
ръков.одителите на завършените проекти с външно финансиране,
включени в научния план на Института, да представят научните
отчети пред НС. На заседанието през м. януари 2018 г. отчети да
представят ръководителите на проекти проф. д-р Бисерка Пенкова,
доц. д-р Емануел Мутафов, проф; д-р Йоана Спасова и чл.- кор.
проф. Светлана Куюмджиева
НС реши: Заседанието на НС за обсъждане на отчета да се проведе
на 19.01.2018, а ОСУ да заседава на 22.01.2018 г.
НС реши: Одобрява предложението на сектор Музика годишната
награда Съживено наследство / Animated Heritage за 2017 г. да бъде
ИС/ 1

НС на ИИИзк, IХ-то заседание от 22.12.2017 г.

8.

9.

10.
11.

12.

присъдена на композитора и диригента Васил Казанджиев за
цялостно творчество и по повод премиерата на неговата Шеста
симфония (2017)
НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Стефка Венкова за
удължаване на плановия ѝ проект Музикалният деец Николай Ив.
Николаев (1852-1938): Роля и приноси в изграждането на
българската музикална култура (срок 27.04.2018 г.) с два месеца
НС реши: Удовлетворява молбата на ас. Албена Тагарева от сектор
Театър за депозиране в НАЦИД на завършения ѝ проект по
Програмата на БАН за финансово подпомагане на млади учени и
докторанти
НС реши: Одобрява приемане на част от архива на Росица Баталова
в ННЦОКН
НС реши: Не одобрява предложения конспект за втори докторантски
минимум на Илияна Саласар, редовна докторантка към сектор
Музика. Препоръчва в конспекта да има включени 10 въпроса и
библиография
НС реши: Не одобрява предложения конспект за втори докторантски
минимум на Росен Николов, редовен докторант към сектор Музика.
Препоръчва в конспекта да има включени 10 въпроса и
библиография
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