
 
НС на ИИИзк,VI-то заседание от 25.06.2021 г. 

      /ИС   1 
 

 
РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му на 25 юни 2021 г. 

 
 

1. НС реши: Одобрява концепцията на гл. ас. д-р Мария Митева за развитие 
на ИГ Ново българско изкуство през следващите 4 години 
 

2. НС реши: Избира гл. ас. д-р Мария Митева за ръководител на ИГ Ново 
българско изкуство с мандат 4 години, от 25.06.2021 г. до 25.06.2025 г. 

 
3. НС реши: Приема за отчетен плановия проект „Софийски музикални 

седмици“: трансформации на фестивалния модел (1995 – 2019) на гл. ас. 
д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика 
 

4. НС реши: Одобрява тема Българска музика на сцената на 
Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ – 
репертоарни стратегии и критическа рефлексия за нов планов проект гл. 
ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика.  Срок 2 години, от 
25.06.2021 до 25.06.2023 г. 

 
5. НС реши: Одобрява темата Руски гравюри от 18-19 векове по 

българските земи: разпространение и влияние за нов планов проект на 
чл.- кор. проф. Иванка Гергова от сектор Изобразителни изкуства. Срок 2 
години, от 02.05.2021 до 02.05.2023 г. 
 

6. НС реши: Одобрява темата Църковни съдове и принадлежности от 
благородни метали от XVII-XIX в. в Националния църковен историко-
археологически музей – София за първи планов проект на гл. ас. д-р Нона 
Петкова от сектор Изобразителни изкуства. Срок 2 години, от 25.06.2021 
до 25.06.2023 г. 
 

7. НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен 
асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. 
(възрожденско и следосвобожденско църковно изкуство) 
 

8. НС реши: Подкрепя участието на гл. ас. д-р Дарина Бойкина в 
допълнителната конкурсна процедура по Национална програма Млади 
учени и постдокторанти, модул Млади учени 
 

9. НС реши: Одобрява предложението на проф. д-р Емануел Мутафов за 
провеждане на международната научна конференция Изкуствоведски 
четения през 2022 г., модул Старо изкуство: Изкуство и общество 
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10. НС реши:  Одобрява предложението на проф. д. изк. Камелия Николова за 

провеждане на международната научна конференция Изкуствоведски 
четения през 2022 г., модул Ново изкуство: Изкуство и общество 
 

11. НС реши: Одобрява отчета на проф. д-р Бисерка Пенкова за втория етап 
на проекта Актуализация и подготовка за печат на Корпус на 
стенописите от XVI век в България по Национална научна програма 
Културно-историческо наследство, национална памет и обществено 
развитие (КИННПОР)  
 

12. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Бисерка Пенкова за 
включване на третия етап на проекта Актуализация и подготовка за 
печат на Корпус на стенописите от XVI век в България по Национална 
научна програма Културно-историческо наследство, национална памет и 
обществено развитие (КИННПОР) в научния план на Института 
 

13. НС реши: Одобрява кандидатстването с проект Кинокултура, изкуство и 
национални образи в България (КИНО.БГ) пред Фонд Научни изследвания, 
ръководител доц. д-р Александър Донев 
 

14. НС реши: По принцип удовлетворява молбата на д-р Росен Николов за 
издаване на дисертацията му от ИИИзк, но конкретната ѝ реализация ще 
зависи от приемането на правила по т. 15 

 
15. НС реши: Възлага на ръководителя на Центъра за информационна, 

издателска и проектна дейност да изработи критерии за издаване на 
защитени дисертационни трудове в поредицата De Artibus Theses Juvenium 
 

16. НС реши: Одобрява конспекта за изпит за заемане на академичната 
длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства 
(възрожденско и следосвобожденско църковно изкуство) 
 

17. НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на 
Наталия Грънчарова, редовна докторантка към сектор Изобразителни 
изкуства 


