НС на ИИИзк, IX-то заседание от 23.11.2018 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 23 ноември 2018 г.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

НС реши: Одобрява тема Психология на образа във възрожденското
църковно изкуство за нов планов проект на проф. д. изк. Елена
Попова от сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 г., от 01.09.2018
до 01.09.2021 г.
НС реши: Одобрява тема Произведения на светогорски зографи в
България 1750 – 1850 г. за нов планов проект на доц. д-р Александър
Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 г., от
01.09.2018 до 01.09.2021 г.
НС реши: Одобрява тема Изкуството на византийската
периферия: паметници на живописта в България от ХІ-ХІІ в. за нов
планов проект на проф. д-р Бисерка Пенкова от сектор
Изобразителни изкуства. Срок 3 г., от 27.09.2018 до 27.09.2021 г.
НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Tрадиционната
музика на българските турци и културните политики в България
през 50-те и 60-те години на ХХ в. на гл. ас. д-р Румяна Маргаритова
от сектор Музика
НС реши: Приема тема Продуцирането на турска музика в Радио
София (60-те – 80-те години на XX век) за нов планов проект на гл.
ас. д-р Румяна Маргаритова от сектор Музика. Срок 2 г., от
28.10.2018 до 28.10.2020 г.
НС реши: Не приема за отчетен първия планов проект
Индустриална и постиндустриална архитектура. Сгради и терени
на мебелната промишленост на територията на Столична община
на гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова от сектор Изобразителни
изкуства, поради преценката, че не отговаря на научните критерии
на ИИИзк. Насочва гл. ас. д-р арх. Илияна Овчарова към атестация
НС реши: Одобрява Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и за заемане на академични длъжности в
Института за изследване на изкуствата и допълнителните изисквания
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към кандидатите за присъждане на о.н.с. доктор и н.с. доктор на
изкуствознанието и за заемане на академични длъжности в ИИИзк
8.

НС реши: Одобрява следните крайни срокове за предаване на
годишните отчети:
a. До 07.12.2018 г. докторантите да изпратят попълнените бланки за
2018 г. на И. Стефанова. Отчетите им ще бъдат обсъдени от
Научния съвет
b. До 14.12.2018 г.:
Веселина Мирева,
Илияна Саласар и
Росен Николов да представят
изследователските групи

резултатите

си

пред

c. До 14.12.2018 г. учените да изпратят списъците с публикациите и
цитиранията си на ръководителите на секторите
d. До 20.12. да се попълнят данните в SONIX
e. До 21.12. ръководителите на секторите да проверят коректността
на въведените в SONIX данни
f. До 28.12. главните редактори на списанията и ръководителите на
семинарите да изпратят отчетите си на И. Стефанова
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