НС на ИИИзк, І І-ро заседание от 24.02.2017 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 24 февруари 2017 г.
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НС реши: Одобрява концепцията за развитие на ИГ Ново българско
изкуство и утвърждава гл. ас. д-р Мария Митева за ръководител на
групата с мандат 4 години, от 24.02.2017 до 24.02.2021 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Емблематични роли от
балетния репертоар на българска сцена. Актьорски реализации и
постижения на проф. д. изк. Анелия Янева от сектор Музика
НС реши: Одобрява тема Архитектонични принципи на хореографската
композиция и хореографската режисура в балетното изкуство за нов
планов проект на проф. д. изк. Анелия Янева от сектор Музика. Срок 3
години, от 01.03.2017 до 01.03.2020 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Храмът в иконата на
проф. д. изк. Елена Попова от сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Одобрява проф. д. изк. Елена Попова от сектор Изобразителни
изкуства да работи по Корпус на средновековната стенопис от първата
половина на ХІХ век в България, в рамките на проект, финансиран от ФНИ.
Срок 01.02.2018 г.
НС реши: Приема тема Аудиовизуални форми на филмов анализ в
дигитална среда за дисертационен труд на Янчо Михайлов, редовен
докторант към сектор Екранни изкуства; утвърждава индивидуалния му
план за обучение и проф. д-р Ингеборг Братоева научен ръководител на
докторанта
НС реши: Избира чл.-кор. проф. Иванка Гергова за нов член на Съвета за
чуждестранна българистика
НС реши: Зорница Каменова да бъде избрана за асоцииран член на сектор
Театър след като ѝ бъде присъдена онс доктор, според изискването на чл.
60 (2) от Правилника за дейността на ИИИзк
НС реши: Одобрява гл. ас. д-р Станислав Станев и доц. д-р Ива Досева да
започнат обработка на архива на Стефан Бояджиев след отчитане на
плановите си проекти (С Станев, срок 31.10.2017 и И. Досева, срок
30.11.2017 г.)
НС реши: Удължава срока на плановите задачи на членовете на колектива
на проекта Корпус на стенописите от първата половина на ХІХ в. в
България (Елена Генова, Иван Ванев, Маргарита Куюмджиева и Христо
Андреев) до 01.02.2018 г.
НС реши: Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Марина Колева за
издаване на монографията ѝ Римски копия на гръцки класически оригинали
от Долна Мизия и Тракия от името на ИИИзк без финансов ангажимент от
страна на Института

