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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му на 26 март 2021 г. 

 
 

1. НС реши: Избира д-р Нона Петкова на академичната длъжност 
главен асистент по специалността Изкуствознание и изобразителни 
изкуства, 8.1. 
 

2. НС реши: Одобрява тема Английският carol в контекста на 
полифоничния певчески репертоар от XV век: жанрови особености, 
техники, взаимодействия за дисертационния труд на Калина Томова, 
редовна докторантка към сектор Музика; утвърждава индивидуалния 
ѝ план за обучение и доц. д-р Явор Генов за научен ръководител на 
докторантката 

 
3. НС реши: Одобрява тема Сценичен живот на новите български 

текстове за театър в периода 2000 г. – 2020 г. за дисертационния 
труд на Деница Езекиева-Данова, редовна докторантка към сектор 
Театър; утвърждава индивидуалния ѝ план за обучение и проф. д. 
изк. Камелия Николова за научен ръководител на докторантката 

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

професор по Музикознание и музикално изкуство 8.3. (музикална 
култура и образование) 
 

5. НС реши: Избира нови редактори на Изкуствоведските четения, 
модул Ново изкуство: проф. д. н. Венцислав Димов и гл. ас. д-р 
Катерина Гаджева като изпълняваща длъжността 
 

6. НС реши: Избира проф. д-р Венцислав Динчев, НАИМ, БАН, и 
проф. д-р Галина Лардева, АМТИИ, Пловдив, за нови членове на 
редколегията на сп. Проблеми на изкуството 
 

7. НС реши: Одобрява информацията за оставката на доц. д-р 
Маргарита Куюмджиева като и. д. ръководител на сектор 
Изобразителни изкуства и като и. д. ръководител на ИГ 
Средновековно и възрожденско изкуство 
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8. НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на 
Дзана Иванова, редовна докторантка към сектор Музика 

 
9. НС реши: Одобрява предложението на ИГ Средновековно и 

възрожденско изкуство проф. д-р Елисавета Мусакова да продължи 
научното ръководство на редовната докторантка Наталия 
Грънчарова до отчисляването ѝ на 01.01.2022 г. 
 

10. НС реши: Удовлетворява молбата на Катерина Ламбринова, редовна 
докторантка към сектор Екранни изкуства, за прекъсване на 
докторантурата ѝ поради майчинство да 1 година, от 01.03.2021 до 
01.03.2022 г. 
 


