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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му, проведено на 26 юни 2020 г. 

 

 

1. НС реши: Одобрява концепцията на проф. д. изк. Анелия Янева за 

развитие на ИГ Музикален театър за периода 2020 – 2024 г. 

 

2. НС реши: Избира проф. д. изк. Анелия Янева за ръководител на ИГ 

Музикален театър. Мандат 4 години, от 26.06.2020 до 26.06.2024 г. 

 

3. НС реши: Одобрява концепцията на проф. д. н. Венцислав Димов за 

развитие на ИГ Етномузикология за периода 2020 – 2024 г. 

 

4. НС реши: Избира проф. д. н. Венцислав Димов за ръководител на 

ИГ Етномузикология. Мандат 4 години, от 26.06.2020 до 26.06.2024 

г. 

 

5. НС реши: Преизбира, съгласно с § 13 от ЗИДЗЗ, научно жури по 

конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 

Изкуствознание и изобразителни изкуства (църковна утвар) в 

състав: 

доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк 

доц. д-р Ангел Николов, СУ 

проф. д-р Елена Генова, ИИИзк 

чл. кор. проф. д. изк. Мила Сантова, ИЕФЕМ 

доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк 

чл. кор. проф. д. изк. Иванка Гергова, ИИИзк, 

резервен член 

проф. д. изк. Константин Тотев, НАИМ, резервен 

член 

 

6. НС реши: Преизбира, съгласно с § 13 от ЗИДЗЗ,  научно жури по 

конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 

Музикознание и музикално изкуство (музикална естетика: музикални 

стилове и интерпретации) в състав: 

проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, 

ИИИзк 

проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк 

проф. д-р Полина Куюмджиева, АМТИИ 
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доц. д-р Росица Драганова, ИИИзк 

проф. д. изк. Явор Конов, НБУ 

проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ, резервен член 

доц. д-р Явор Генов, ИИИзк, резервен член 

  

7. НС реши: Одобрява внесените от Атестационната комисия по 

препоръка на НС добавки в атестационната карта за учен. 

 

8. НС реши: Одобрява прецизираните понятия пленарен доклад и други 

културни изяви в атестационната карта за учен: 

Пленарен доклад е доклад, възложен от организаторите на 

форума, обозначен като такъв в програмата и / или в писмо-покана 

и предвиден да има основополагащ за темата на форума научен 

характер. 

2.2.4. ... други културни изяви, свързани с научната дейност 

 

9. НС реши: Одобрява тема Персоналия / Personalia  на 

международната научна конференция Изкуствоведски четения 2021 

г., модул Старо изкуство, 16.04. – 18.04.2021 г. 

 

10. НС реши: Одобрява тема Персоналия / Personalia на 

международната научна конференция Изкуствоведски четения 2021 

г., модул Ново изкуство, 13.04. – 15.04.2021 г. 

г 

11. НС реши: Одобрява продължаване на членството на чл.- кор. проф. 

Иванка Гергова в Съвета за чуждестранна бъларистика към УС на 

БАН 

 

12. НС реши: Приема информацията за удължаване от страна на МАНИ 

на срока на международния колективен проект Споделено 

художествено наследство XVIII-XIX в., ръководен от чл.- кор. проф. 

Иванка Гергова, с 3  месеца, до 30.09.2020 г. 

 

13. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Росица Драганова за 

издаване на двата ѝ отчетени планови проекта Музиката в 

българското училище в края на XIX и началото на XX век и 

Приспивната песен и съвременната музикалнопедагогическа 

практика в българското общообразователно училище като 

монографии от името на Института без финансов ангажимент 
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14. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Камелия 

Николова за издаване на отчетения ѝ планов проект Режисьорски 

стилове в театъра след Втората световна война като монография 

от името на Института без финансов ангажимент 

 

15. НС реши: Одобрява конспекта  за изпит за заемане на академичната 

длъжност главен асистент по етномузикология: 

музикалнотеоретични изследвания 

 

16. НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на 

Ангел Симитчиев, редовен докторант към сектор Музика 

 

17. НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на 

Гергана Костадинова, редовна докторантка към сектор Музика 


