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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му, проведено на 24 февруари 2023 г. 

 
1. НС реши: Избира научно жури по процедура за защита на 

дисертационния труд на отчислената с право на защита редовна 
докторантка от сектор Изобразителни изкуства Тереза Бачева, в състав: 
 

проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк 
чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк 
доц. д-р Марко Скарпа, КМНЦ 
проф. д-р Миглена Прашкова, ВТУ 
доц. д-р Стиляна Баталова, КМНЦ 
доц. д-р Албена Миланова, ЦСВП, резервен член 
доц. д. н. Александър Куюмджиев, ИИИзк, резервен 
член 

 
2. НС реши: Избира научно жури по процедура за защита на 

дисертационния труд на отчислената с право на защита редовна 
докторантка от сектор Изобразителни изкуства Наташа Ноева, в състав: 

 
проф. д. н. Благовеста Иванова, ВСУ . 
доц. д-р Бойка Доневска, НХА 
проф. д-р Галина Лардева-Минкова, АМТИИ 
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк 
доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк 
проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, резервен член 
доц. д-р Момчил Мирчев, НХА, резервен член 
 

3. НС реши: Избира доц. д-р Андроника Мартонова на академичната 
длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. 
 

4. НС реши: Избира гл. ас. д-р Михаил Луканов на академичната длъжност 
доцент по Музикознание и музикално изкуство, 8.3. 

 
5. НС реши: Избира гл. ас. д-р Теодора Стоилова-Дончева на 

академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и 
телевизия, 8.4. 
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6. НС реши: Утвърждава избора на проф. д-р Росица Драганова за 

ръководител на ИГ Музикална култура и информация. Мандат 4 години, 
от 24.02.2023 до 24.02.2027 г. 

 
7. НС реши: Избира проф. д. н. Клер Леви за асоцииран член към ИГ 

Музикален театър. Мандат 4 години, от 24.02.2023 до 24.02.2027 г. 
 

8. НС реши: Включва в научния план на Института работен пакет 3.1. от 
Национална научна програма за развитие и утвърждаване на 
българистиката в чужбина (ННП Българистика) със задачите: Топоси на 
паметта. Изкуствата в България през ХХ век с координатор проф. д-р 
Йоана Спасова-Дикова и колектив от ИИИзк: проф. д-р Андроника 
Мартонова, гл. ас. д-р Деян Статулов; и Българско културно наследство, 
представено във виртуални дигитални пространства, от различни 
епохи с координатор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова и колектив от 
ИИИзк: гл. ас. д-р Руслан Стойчев, арх. Албена Захариева 

 
9. НС реши: Одобрява по принцип приемането на личния архив на Никола 

Вандов, който съдържа и документи, предадени му от доц. д-р Кристина 
Тошева, в Националния научен център за опазване на културно 
наследство 

 
10. НС реши: Одобрява приемането на личния електронен архив с 

материали от проучванията на Иван Митев в Националния научен 
център за опазване на културно наследство 

 
11. НС реши: Прие информацията за дейностите по ННП Българистика за 

подпомагане на чуждестранни млади или утвърдени учени българисти 
 

12. НС реши: Дава принципно съгласие Институтът за изследване на 
изкуствата да  бъде съорганизатор на интердисциплинарната юбилейна 
конференция Текстът в изображението, изображението в текста, 
посветена на 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ, ИИИзк и 
Института за литература 

 
13. НС реши: Възлага на проф. д-р Милена Георгиева да представи на 

следващото заседание предложение за промяна в статута на годишната 
награда на ИИИзк Съживено наследство / Animated Heritage 
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