НС на ИИИзк,IV-то заседание от 24.04.2020 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 24 април 2020 г.

1.

НС реши: Приема за отчетен плановия проект Архитектонични
принципи на хореографската композиция и хореографската
режисура в балетното изкуство на проф. д. изк. Анелия Янева от
сектор Музика

2.
3.

4.

5.

6.

7.

НС реши: Одобрява тема Модели на хореографска режисура в
балетното изкуство (XIX – XXI век) за нов планов проект на проф. д.
изк. Анелия Янева от сектор Музика. Срок 3 години, от 01.04.2020
до 01.04.2023 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Погледът от
България към художествената култура във Франция през 1960-те
години на проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни
изкуства
НС реши: Одобрява тема Интернет изкуство-знание. Влиянието на
Интернет върху знанията за изкуство през ХХI век за нов планов
проект на проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуста
Срок 3 години, от 05.04.2020 до 05.04.2023 г.
НС реши: Одобрява тема Римските папи в стенописните програми
на църквите по българските земи (XV – XVIII век) за дисертационен
труд на Тереза Бачева, редовна докторантка към сектор
Изобразителни изкуства, утвърждава индивидуалния ѝ план за
обучение и проф. д-р Емануел Мутафов за неин научен ръководител
НС реши: На основание Глава трета, Раздел І, чл. 15, ал. 3 от
ЗРАСРБ; т. 3 от Правилата за условията и реда за преминаване от
академична длъжност на същата или на съответна академична
длъжност от друго висше училище или научна организация,
включително и от други европейски държави, без конкурс и избор,
утвърдени с решение на НС на ИИИзк (протокол № 4/29.04.2011), и
решения на Постоянната комисия за редовността на документите в
ИИИзк и на Научната комисия за становище за процедурата, по
която е избран кандидатът, приравнява доц. д. н. Венцислав
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Димов на академичната длъжност професор от СУ Св. Климент
Охридски в ИИИзк, считано от 24.04.2020 г.
8.

9.

10.

11.

НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на
академичната длъжност главен асистент по Изкуствознание и
изобразителни изкуства (църковна утвар) в състав:
доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк
доц. д-р Ангел Николов, СУ
проф. д-р Елена Генова, ИИИзк
чл. кор. проф. д. изк. Мила Сантова, ИЕФЕМ
доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк
чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова, ИИИзк,
резервен член
проф. д. изк. Константин Тотев, НАИМ, резервен
член
НС реши: Избира научно жури по конкурс за заемане на
академичната длъжност главен асистент по Музикознание и
музикално изкуство (музикална естетика: музикални стилове и
интерпретации) в състав:
проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова,
ИИИзк
проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк
проф. д-р Полина Куюмджиева, АМТИИ
доц. д-р Росица Драганова, ИИИзк
проф. д. изк. Явор Конов, НБУ
проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ, резервен член
доц. д-р Явор Генов, ИИИзк, резервен член
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Камелия
Николова от сектор Театър за удължаване на плановия ѝ проект
Основни режисьорски имена в театъра в България от 1945 до 2019
г. (срок 05.01.2021 г.) с 6 месеца
НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на
Петър Денчев, редовен докторант към сектор Театър
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