НС на ИИИзк, ІI-ро заседание от 26.02.2016 година

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 26 февруари 2016 година
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НС реши: Избира д-р Деян Иванов Статулов на академичната длъжност
главен асистент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско
кино)
НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Театралната
критика в България 1944-1968 на гл. ас. д-р Милена Михайлова от сектор
Театър
НС реши: Приема тема Тенденции в театралната критика на НРБ през
70-те години на XX век за нов планов проект на гл. ас. д-р Милена
Михайлова от сектор Театър. Срок две години, от 05.01.2016 до 05.01
2018 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Морфология на новата
музикална комплексност на проф. д. изк. Милена Божикова от сектор
Музика
НС реши: Приема тема Културно интегриране в Европа: избори и
компенсации. Български творци във френска среда за нов планов проект
на проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика. Срок 1 година и 2
месеца, от 08.01.2016 до 08.03.2017 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Историзиране на
модернизма и авангарда – чуждестранни автори на български език на
проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Приема тема Погледът от България към художествената
култура във Франция през 1960-те години за нов планов проект на проф.
д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 години, от
05.01.2016 до 05.01.2019 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Българо-румънски
художествени контакти през 40-те и 50-те години на ХХ век на д-р
Румяна Дончева от сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Одобрява по принцип предложението на ИГ Ново изкуство д-р
Румяна Дончева да изготви пълна библиография, отразяваща
международните контакти, и в частност, българо-чешките в областта на
изобразителното изкуство. Срок до пенсионирането й, 01.09.2016 г.
НС реши: Приема тема Исторически възстановки в документалните
телевизионни филми за първи планов проект на гл. ас. д-р Теодора
Дончева от сектор Екранни изкуства. Срок 2 години, от 02.11.2015 до
02.11.2017 г.
НС реши: Одобрява концепцията на проф. д. изк. Милена Божикова за
развитие на ИГ Музикална съвременност
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НС реши: Отхвърля предложението на Атестационната комисия
попълнените атестационни карти и доказателствата към тях да се обсъждат
в секторите
НС реши: Определя период за атестиране от 01.01.2012 г. до момента на
представяне на атестационната карта в АК
НС реши: Срок за предаване на попълнените атестационни карти и
доказателствения материал на хартиен и електронен носител в АК
26.09.2016 г.
НС реши: АК да нанесе предложените корекции в атестационната карта за
учен, която да бъде представена за одобрение от НС
НС реши: Атестационните карти за научнотехническия, административния
и библиотечния персонал да бъдат обсъдени и при необходимост
коригирани съвместно от АК и ръководителите на отдели
НС реши: Изпълнените планови проекти да се съхраняват в библиотеката
и да се цитират като Архив на ИИИзк. Библиотеката да предостави списък
на наличните планови проекти със сигнатурните им номера, който да се
качи в сайта на института
НС реши: Принципно одобрява приемането на личния архив на Трифон
Силяновски в ННЦОКН, ако няма правни пречки за това
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Елена Генова за
освобождаването й като и.д. ръководител на сектор Изобразителни
изкуства. Секторът в най-скоро време да предложи временно изпълняващ
длъжността
НС реши: Замразява плановите проекти на участниците в проект Корпус
на църковната стенопис от първата половина на ХІХ век в България за
една година, от 01.02.2016 до 01.02.2017 г.
НС реши: Замразява плановия проект Актьорското изкуство в България
от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век на доц. д-р Йоана
Спасова от сектор Театър с една година, от 01.03.2016 до 01.03.2017 г.
НС реши: Удължава срока на плановия проект Музикални и символни
аспекти в японския традиционен театър Кабуки на доц. д-р Миглена
Ценова-Нушева от сектор Музика с 9 месеца, от 30.09.2016 до 30.06.2017
г.
НС реши: Удължава срока на плановия проект Българското анимационно
кино след началото на 90-те години на ХХ век на проф. д-р Надежда
Маринчевска от сектор Екранни изкуства с 9 месеца, от 16.09.2016 до
16.06.2017 г.
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д.изк. Кристина Япова от
сектор Музика за редакционна промяна в заглавието на плановия й проект
от Знанието за музика: исторически рефлексии и философски
перспективи на Знанието за музика: исторически рефлексии и
философски перспективи от Античността до Ново време (до 1600
година)

НС на ИИИзк, ІI-ро заседание от 26.02.2016 година
25.

/ИС

НС реши: Удовлетворява молбата на Росен Спасов, редовен докторант
към сектор Екранни изкуства, за редакционна промяна в заглавието на
дисертацията му, от Периодични печатни издания за кино в България през
последните сто години. Хронология и типология на Периодични печатни
издания за кино в България 1913 - 1944. Хронология и типология

