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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му, проведено  на 25 февруари 2022 г. 

 
 

1. НС реши: Одобрява концепцията на доц. д-р Александър Донев за 
развитие на списание Проблеми на изкуството през следващите 4 
години 
 

2. НС реши: Избира доц. д-р Александър Донев за главен редактор на 
списание Проблеми на изкуството. Мандат 4 години, от 25.02.2022 
г. до 25.02.2026 г. 
 

3. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Личният архив на 
Панка Пелишек: структура и характеристики на гл. ас. д-р Полина 
Антонова от сектор Музика 
 

4. НС реши: Одобрява тема Начало на българската професионална 
пианистична школа до 20-те години на XX в. за нов планов проект на 
гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика. Срок 2 години, от 
25.02.2022 до 25.02.2024 г. 

 
5. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Ехо от първите 

стъпки: представяне на архивираното звуково наследство на 
първите фолклористи от Института за музика (плочи с теренни 
записи на Райна Кацарова, Елена Стоин и Иван Качулев от края на 
40-те и началото на 50-те години на ХХ век) на проф. д. н. 
Венцислав Димов от сектор Музика 
 

6. НС реши: Одобрява тема Български звуци от спиралата на черните 
дискове (представяне на народна музика от България в комерсиални 
грамофонни плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век, съхранявани в 
Музикално-фолклорния архив на Институт за изследване на 
изкуствата) за нов планов проект на проф. д. н. Венцислав Димов от 
сектор Музика. Срок 3 години, от 25.02.2022 до 25.02.2025 г.  

 
7. НС реши: Избира научно жури, което да проведе защитата на 

дисертационния труд на Илко Ганев, отчислен с право на защита 
редовен докторант към сектор Театър, в състав: 

проф. д. н. Камелия Николова, ИИИзк 
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доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк 
проф. д. н.  Анна Топалджикова, НАТФИЗ 
доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ 
проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ 
доц. д-р Борис Минков, НАТФИЗ, резервен член 
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, резервен 
член 

 
 

8. НС реши: Избира проф. д-р Бисерка Пенкова, проф. д-р Елена 
Генова и проф. д-р Елисавета Мусакова за асоциирани членове на ИГ 
Средновековно и възрожденско изкуство. Мандат 4 години, от 
25.02.2022 г. до 25.02.2026 г. 

 
9. НС реши: Одобрява окончателния научен отчет на проф. д-р 

Надежда Михайлова, ръководител на финансирания от ФНИ проект 
Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности 
 

10. НС реши: Включва финансирания ог ФНИ проект Кинокултура, 
изкуства и национални образи в България (КИНО.БГ). Формиране на 
обществената значимост на филмовата култура в периода между 
двете световни войни с ръководител доц. д-р Александър Донев в 
научния план на Института 
 

11. НС реши: Удължава първия планов проект Църковната утвар от 
Регионалния етнографски музей в Пловдив в контекста на 
развитието на златарството в Пловдив и Централна Южна 
България през XVIII-XIX в. на гл. ас. д-р Дарина Бойкина с 6 месеца, 
от 30.10.2022 до 30.04.2023 г. 
 

12. НС реши: Основава Докторантски семинар към сектор Екранни 
изкуства с ръководител проф. д-р Надежда Михайлова 
 

13. НС реши: Основава Докторантски семинар към сектор 
Изобразителни изкуства с ръководител чл.- кор. проф. Иванка 
Гергова 
 

14. НС реши: Присъжда годишната си награда Съживено наследство / 
Animated Heritage за 2021 г. на режисьорката Адела Пеева за приноса 
ѝ към българското кино и във връзка със 75-я ѝ юбилей 
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15. НС реши: Възстановява от 01.03.2022 г. докторантските права на 
Катерина Ламбринова, редовна докторантка към сектор Екранни 
изкуства, след прекъсване поради майчинство 
 

16. НС реши: Приема архива на проф. д. н. Розмари Стателова в 
ННЦОКН 


