НС на ИИИзк,XI-то заседание от 25.09.2020 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му, проведено на 25 септември 2020 г.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

НС реши: Избира д-р Дарина Бойкина на академичната длъжност
главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства
(църковна утвар), професионално направление 8.1.
НС реши: Избира д-р Зорница Димитрова на академичната длъжност
главен асистент по Музикознание и музикално изкуство (музикална
естетика: музикални стилове и интерпретации), професионално
направление 8.3.
НС реши: Избира д-р Петър Керкелов на академичната длъжност
главен асистент по Музикознание и музикално изкуство
(етномузикология:
музикалнотеоретични
изследвания),
професионално направление 8.3.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Знанието за
музиката – исторически ретроспективи и философски перспективи
(1600 г. – средата на ХХ век) на проф. д. изк. Кристина Япова от
сектор Музика
НС реши: Приема тема Субектът на науката за музиката:
μουσικός – musicus – музиколог за нов планов проект на проф. д. изк.
Кристина Япова от сектор Музика. Срок 3 години, от 25.09.2020 до
25.09.2023 г.
НС реши: Отчислява с право на защита от 01.10.2020 г. редовните
докторанти: Веселина Йончева от сектор Изобразителни изкуства;
Ангел Симитчиев и Гергана Костадинова от сектор Музика и
Тамара Пещерска-Йорданов от сектор Екранни изкуства
НС реши: Зачислява доц. д-р Александър Куюмджиев като
дисертант на самостоятелна подготовка за придобиване на научната
степен доктор на изкуствознанието. Срок 3 години, от 25.09.2020
до 25.09.2023 г.
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НС реши: Одобрява общия конспект за приемен изпит за докторанти
по Изкуствознание и изобразителни изкуства
НС реши: Включва финансирания от Фонд Научни изследвания, по
програма Фундаментални научни изследвания 2019 проект Приносът
на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та
НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции), с
ръководител проф. д-р Емануел Мутафов, в научния план на
Института
НС реши: Включва финансирания по ОП НОИР на Европейския
фонд за регионално развитие проект Културното наследство в
архивите на ИИИзк: интерактивна карта на изкуствата в България
към Изграждане на ЦВП Наследство БГ, с ръководител проф. д-р
Горица Найденова, в научния план на Института
НС реши: Приема информацията за оценката на Постоянната научна
експертна комисия (ПНЕК) към Фонд Научни изследвания за
оценката на научните отчети за втория етап от изпълнение на
проектите Българският ХХ век в изкуствата и културата и Пътища
на балканските зографи и поствизантийското художествено
наследство в България
НС реши: Одобрява кандидатстването с проекти пред Фонд Научни
изследвания от колективи с ръководители гл. ас. д-р Мария Митева;
гл. ас. д-р Дарина Бойкина и гл. ас д-р Петър Одажиев
НС реши: Излъчва монографията The Hymnographic Book of
Tropologion: Sources, Liturgy and Chant Repertory. Routledge, LondonNew York, 2018, 184 p. ISBN 978-1-13-829781-4 на чл.- кор. проф.
Светлана Куюмджиева за участие в конкурса за научни постижения
на БАН
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Милена Божикова
при публикуване на монографията ѝ Волфганг Рим и духовната
ипостас в музиката от Издателството на БАН, в рамките на проекта
Съвременна музикална композиция, теория и философия, да се
включи и логото на ИИИзк
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