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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 25 октомври 2019 г. 

 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Музиката в 

българското училище в края на 19 и началото на 20 в. на доц. д-р 

Росица Драганова от сектор Музика 

 

2. НС реши: Приема тема Музиканти просветители в 

следосвобожденската епоха (Байданов, Махан) за нов планов проект 

на доц. д-р Росица Драганова от сектор Музика. Срок 3 години, от 

01.10.2019 до 01.10.2022 г. 

 

3. НС реши: Избира д-р Петър Запрянов Одажиев на академичната 

длъжност главен асистент по Музикознание и музикално изкуство, 

8.3., за нуждите на ИГ Музикален театър 

 

4. НС реши: Одобрява докладите-самооценка за акредитиране на 

докторски програми на Института за изследване на изкуствата: 

Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1.; Музикознание и 

музикално изкуство, 8.3.; Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. 

и Театрознание и театрално изкуство, 8.4. 

 

5. НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. (история и 

теория на филмовата индустрия) 

 

6. НС реши: Обявява конкурс за заемане на академичната длъжност 

доцент по Театрознание и театрално изкуство, 8.4. (история на 

българския театър) 

 

7. НС реши: Избира научно жури по процедура за защита на 

дисертационния труд на арх. Веселина Мирева, отчислена с право на 

защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства, в 

състав: 

доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк 

доц. д-р арх. Асен Писарски, УАСГ 

чл.- кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев, УАСГ 

проф. д-р Милена Георгиева, ИИИзк 
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доц. д-р арх. Милена Нанова-Михайлова, УАСГ 

проф. д-р арх. Валери Иванов, УАСГ, резервен член 

доц. д-р Иван Ванев, ИИИзк, резервен член 

 

8. НС реши: Отчислява с право на защита Нона Петкова, докторантка 

на самостоятелна подготовка към сектор Изобразителни изкуства, 

считано от 25.10.2019 г. 

 

9. НС реши: Избира доц. д-р Явор Генов за заместник главен редактор 

на списание Българско музикознание 

 

10. НС реши: Избира Библиотечен съвет с мандат 4 години, от 

25.10.2019 до 25.10.2023 г., в състав: 

доц. д-р Андроника Мартонова, председател 

Марияна Петкова, заместник председател 

гл. ас. д-р Мария Митева 

доц. д-р арх. Стела Ташева 

доц. д-р Стефка Венкова 

проф. д-р Йоана Спасова-Дикова 

Анна Вергиева, библиотекар 

Калина Минчева, библиотекар. 

Библиотекарите в 45-дневен срок да представят правила за функциите 

на Библиотечния съвет, които да бъдат включени в Правилника за 

дейността на ИИИзк 

 

11. НС реши: Избира чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева за 

асоцииран член на сектор Музика с мандат 4 години, от 25.10.2019 

до 25.10.2023 г. 
 

12. НС реши: Преизбира доц. д-р Гергана Текат за асоцииран член на 

сектор Музика с мандат 4 години, от 25.10.2019 до 25.10.2023 г. 

 

13. НС реши: Одобрява предложената от Атестационната комисия 

методика за оценка на резултатите, постигнати от докторантите през 

2019 г. Одобрява скала за оценка на докторант от научния 

ръководител от 0 до 30 точки. Включва еднократно в работата на АК 

за оценка на докторантите Тамара Пещерска-Йорданов 

 

14. НС реши: Възстановява докторантските права след майчинство на 

Катерина Ламбринова, редовна докторантка към сектор Екранни 

изкуства, считано от 01.11.2019 г. 
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15. НС реши: Прекъсва редовната докторантура на Ива Георгиева от 

сектор Музика поради майчинство за срок от 1 година, считано от 

01.11.2019 до 01.11.2020 г. 
 

16. НС реши: Предоставя логото на Института, ако книгата  Актьорът и 

паметта. Андрей Чапразов (съст. и науч. ред. проф. д-р Йоана 

Спасова-Дикова) бъде отпечатана с финансовата подкрепа на 

Министерств.о на културата, програма Помощ за книгата 

 

17. НС реши: Одобрява издаването на книгата на доц. д. н. Петя 

Александрова Предимства и предизвикателства на късите форми. 

Модели и практики на българското късометражно игрално кино от 

Института за изследване на изкуствата с финансовата подкрепа на 

проекта Посттоталитарното българско кино – модели и 

идентичности 

 

18. НС реши: Одобрява издаването на дисертацията на Маринела 

Великова-Байха Фирмената реклама в България през първите 

десетилетия на ХХ век. Образи, стил, типология като монография 

от Института за изследване на изкуствата с нейни средства 

 

19. НС реши: Одобрява конспект за втори докторантски минимум на 

Златина Вълчанова, редовна докторантка към сектор Екранни 

изкуства 


