
 
НС на ИИИзк, V-то заседание от 23.06.2017 г. 

ИС/ 1 

 

 

 

РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 23 юни 2017 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Записи на музикален 

фолклор от Казанлъшко в музикалнофолклорния архив на Института за 

изследване на изкуствата, БАН. (Теренните материали от командировките на 

Тодор Джиджев) на гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика 

2. НС реши: Одобрява тема Съвременната музика в програмите на 

Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ (в периода 1970 – 

1994) за нов планов проект на гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор 

Музика. Срок 2 г., от 25.05.2017 до 25.05.2019 г. 

3. НС реши: Приема тема за първи планов проект Корпус на украсените славянски 

средновековни ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“, І част: Ръкописи до края на ХІV в. на проф. д-р Елисавета Мусакова 

от сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 г., от 02.05.2017 до 02.05.2020 г. 

4. НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Новите мултимедийни 

представления – кино и интерактивни технологии, рецепции на гл. ас. д-р 

Йосиф Аструков от сектор Екранни изкуства 

5. НС реши: Одобрява тема Фотография и екран. Нови екранни трансформации за 

нов планов проект на гл. ас. д-р Йосиф Аструков от сектор Екранни изкуства. 

Срок 2 г., от 04.05.2017 до 04.05.2019 г. 
6. НС реши: Одобрява тема Бончо Бочев, хор „Бодра смяна“ и практиката на 

детските хорове в България (40-те – 70-те години на XX век) за дисертационен 

труд на Ива Янчева, редовна докторантка към сектор Музика. Утвърждава 

индивидуалния план за обучение и доц. д-р Росица Драганова за научен 

ръководител на докторантката 

7. НС реши: Избира доц. д-р арх. Веселина Кино Пеневска на академичната 

длъжност професор по Теория и история на архитектурата (социални аспекти 

на архитектурата) в състава на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново 

българско изкуство 

8. НС реши: Избира доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова на академичната 

длъжност професор по Театрознание и театрално изкуство (теория и история 

на актьорското изкуство) в състава на сектор Театър 

9. НС реши: Избира асоциирани членове с мандат 4 години, от 23.06.2017 до 

23.06.2021 г.: д-р Александър Донев, към сектор Екранни изкуства, и проф. 

Дона Ан Бюканън към сектор Музика, ИГ Етномузикология 

10. НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на онс доктор на 

Адриана Сърбова, отчислена с право на защита редовна докторантка към сектор 

Изобразителни изкуства, в състав: 

проф. инж. Банко Банков, ВСУ 

проф. д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева, ИБЦТ 

проф. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк 

проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк 

проф. д-р инж. Тодор Бараков, УАСГ 

проф. д-р арх. Антон Гугов, ИИИзк, резервен член 
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доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ, резервен член 
 

11. НС реши: Не приема предложението за научно жури по процедура за 

присъждане на онс доктор на Мария Русева, отчислена с право на защита 

редовна докторантка към сектор Музика. Официално разширен състав на ИГ 

Музикална съвременност в най-кратък срок да прецени и докладва писмено 

изпълнила ли е дисертантката препоръките за доработка на текста. В доклада да 

бъде обосновано насочването на дисертацията за публична защита и финансовия 

ангажимент на Института за защитата 

12. НС реши: Отчислява с право на защита, считано от 01.07.2017 г.: 

Иван Янакиев, редовен докторант към сектор Музика; 

Росица Илиева, задочна докторантка към сектор 

Екранни изкуства и 

арх. Христо Тонев, редовен докторант към сектор 

Изобразителни изкуства 

 

13. НС реши: Одобрява по принцип да бъдат поискани от ЦО при БАН две 

допълнителни бройки за редовна докторантура по Кинознание, киноизкуство и 

телевизия и по Музикознание и музикално изкуство 

14. НС реши: Избира проф. Урсула Хеметек за чуждестранен член на редколегията 

на списание Българско музикознание на мястото на д-р Светлана Нейчева 

15. НС реши: Да се обявят конкурси за заемане на академичните длъжности: 

главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(поствизантийска живопис XV-XVII в.); 

доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (поствизантийско 

изкуство), и двата за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ 

Средновековно и възрожденско изкуство;  

главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия телевизия 

(културологични аспекти на екранните изкуства); 

главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (кинодраматургия), 

и двата за нуждите на сектор Екранни изкуства 

16. НС реши: Одобрява книгата Ликът на Бога на гл. ас. д-р Маргарита 

Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства да бъде издадена от ИИИзк 

17. НС реши: Изслуша информацията за одобрените от АС на ЦО при БАН 

допълнителни специализирани курсове за докторанти с лектори от ИИИзк и 

предлага тя да бъде качена на сайта на Института 

18. НС реши: Одобрява конспект за изпит за заемане на академичната длъжност 

главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(поствизантийска живопис на Балканите XV-XVII в.) 

 

 

 


