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РЕШЕНИЯ 

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

 
 
 
1. НС реши: На основание чл. 5, ал. 2, т. 3 от Правилника за дейността на 

Института за изследване на изкуствата, БАН, утвърждава предложения 
от проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, директор на ИИИзк, БАН, 
ръководен екип в състав: 

доц. д-р Андроника Мартонова и 
доц. д-р Маргарита Куюмджиева, заместник директори; 
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева, научен секретар. 

Мандат на екипа 4 години, в рамките на мандата на директора, от 
09.11.2022 до 09.11.2026 г. 
 

2. НС реши: Одобрява промяна на темата на плановия проект на проф. д-
р Ангелина Петрова от Пространства на властта и конфликтът на 
Нова музика и идеология в българското музикално творчество през 70-
те  и 80-те години на Нова музика и идеология в българското 
музикално творчество през 70-те и началото на 80-те години. 
Срок 30.10.2023 г. 
 

3. НС реши: Избира научно жури по процедурата за защита на 
дисертационния труд на Гергана Костадинова, отчислена с право на 
защита редовна докторантка към сектор Музика в състав: 

проф. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк  
проф. д-р Анда Палиева, НМА 
проф. д-р Борислав Ясенов, АМТИИ 
проф. д-р Даниела Андонова-Маринова, НМА 
проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк 
доц. д-р Атанас Кръстев, НМА, резервен член 
проф. д-р Горица Найденова, ИИИзк, резервен член 

 
4. НС реши: Приема за преминаването на проф. д-р Йоана Спасова-

Дикова в състава на сектор Екранни изкуства във връзка с чл. 5а (5), 
(6) и (7) от Правилника за дейността на ИИИзк, БАН 
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5. НС реши: Утвърждава доц. д-р Александър Донев за нов научен 
ръководител на редовната докторантка Катерина Ламбринова 

 
6. НС реши: Според изискванията на чл. 5г, ал. 1, във връзка с ал. 4 на 

Правилника за дейността на Института за изследване на изкуствата, 
БАН, учредява постоянния семинар Нови идеи в етномузикологията  

 
7. НС реши: Избира д-р Зорница Каменова за асоцииран член на сектор 

Театър. Мандат 4 години, от 25.11.2022 до 25.11.2026 г. 
 

8. НС реши: Одобрява участието на ИИИзк, БАН в международен научен 
проект по ЕБР Изкуства, литература и власт в контактните зони 
(православие и ислям; православие и католицизъм) / Arts, Literature and 
Power in Contact Areas (Orthodoxy and Islam; Orthodoxy and Catholicism) 
с Института по археология и история на изкуството в Клуж-Напока, 
Румънска академия  

 
9. НС реши: Продължава традицията за отличаване с наградата на 

Института за изследване на изкуствата, БАН, Съживено наследство / 
Animated Heritage на изявени творци, произведения или творчески 
колективи от областта на изкуствата и културата 

 


