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РЕШЕНИЯ 

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

 
 

1. НС реши: Одобрява концепцията на доц. д-р Маргарита 
Куюмджиева за развитие на ИГ Средновековно и възрожденско 
изкуство през следващите 4 години 
 

2. НС реши: Утвърждава избора на доц. д-р Маргарита Куюмджиева за 
ръководител на ИГ Средновековно и възрожденско изкуство. 
Мандат 4 години, от 25.03.2022 г. до 25.03.2026 г. 
 

3. НС реши: Одобрява тема Подготвителните рисунки в творческия 
процес на зографите от края на XVIII в. и XIX в. (По материал от 
български сбирки) на дисертационния труд на Симеон Тончев, 
редовен докторант към сектор Изобразителни изкуства; утвърждава 
индивидуалния му план за обучение и доц. д. н. Александър 
Куюмджиев за научен ръководител на докторанта 
 

4. НС реши: Одобрява предложението на доц. д-р Александър Донев за 
промяна в състава на редакционната колегия и на редакционния 
съвет на списание Проблеми на изкуството.  

Състав на  редакционната колегия: 
доц д-р Александър Донев, главен редактор  
проф. д. н. Камелия Николова, заместник главен редактор 
чл. - кор. проф. д. н. Иванка Гергова 
проф. д-р Венцислав Динчев 
проф. д-р Галина Лардева 
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева 
проф. д-р Надежда Михайлова 
доц. д-р Маргарита Куюмджиева 
гл. ас. д-р Албена Тагарева 
Състав на редакционния съвет: 
проф. д. н. Владимир Петрухин, Русия 
акад. Гойко Суботич, Сърбия 
проф. Дина Йорданова, Великобритания / България 
чл. - кор. проф. д. н. Елка Бакалова, България 
проф. д. н. Патрис Павис, Франция 
проф. д-р Яна Хашъмова, САЩ 
проф. д-р Мариан Цуцуй, Румъния. 

Мандат 4 години, от 25.03.2022 до 25.03.2026 г. 
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5. НС реши: Удовлетворява молбата на Наталия Владинова, редовна 

докторантка към сектор Изобразителни изкуства, за промяна в 
хронологичния обхват на темата на дисертационния ѝ труд и 
съответна редакционна промяна в заглавието: от Технология на 
украсата на ръкописната книга в българската книжовна традиция 
(XV-XVII в.) (по материал от колекцията на НБКМ) на Технология 
на украсата на ръкописната книга в българската книжовна 
традиция от XVII в. (по материал от колекцията на НБКМ) 
 

6. НС реши: Одобрява становището на ръководството на Института за 
отлагане на обявяването на конкурси за академични длъжности до 
изясняване на ситуацията с минималната заплата и с бюджета на 
ИИИзк до края на финансовата година 
 

7. НС реши: Приема за сведение заявлението на проф. д-р Емануел 
Мутафов за отказ от ръководството и участието му в проекта 
Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел 
та НЦИАМ (проучване и  документиране та архиви и колекции), 
финансиран от ФНИ и включен в научния план на Института 
 

8. НС реши: Избира проф. д-р Румяна Каракостова за асоцииран член 
на ИГ Музикален театър. Мандат 4 години, от 25.03.2022 г. до 
25.03.2026 г. 


