
 
НС на ИИИзк, VIII-мо заседание от 26.10.2018 г. 

ИС/ 1 

 

 

РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 26 октомври 2018 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Изкуство и поръчка в 

България, ч. ІІ. Художествени реализации в частни и 

институционални пространства – изкуство и поръчка в България 

от средата на 1930-те до края на ІІ световна война на гл. ас. д-р 

Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства 

 

2. НС реши: Одобрява тема Поръчителство и художествени 

реализации в България между двете световни войни за нов планов 

проект на гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни 

изкуства. Срок 2 г., от 01.09.2018 до 01.09.2020 г. 

 

3. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Възприятие на 

авторското и арт-киното в дигиталната епоха на проф. д. изк. Мая 

Димитрова от сектор Екранни изкуства  

 

4. НС реши: Приема тема Екранна рецепция в конвергентна медийна 

среда за нов планов проект на проф. д. изк. Мая Димитрова от сектор 

Екранни изкуства. Срок 3 г., от 01.09.2018 до 01.09.2021 г. 

 

5. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Естетика, 

технология и комуникация в съвременното кино за деца и юноши на 

доц. д-р Радостина Нейкова от сектор Екранни изкуства 

 

6. НС реши: Приема тема Съвременно българско детско и юношеско кино за 

нов планов проект на доц. д-р Радостина Нейкова от сектор Екранни 

изкуства, в рамките на финансирания от ФНИ проект Посттоталитарно 

българско кино – модели и идентичности. Срок 1 г. и 6 м., от 11.07.2018 

до 11.12.2020 г. 
 

7. НС реши: Приема тема Персонификациите в римското изкуство от 

територията на България (I-III в) за дисертационен труд на Елина 

Анастасова, редовна докторантка към сектор Изобразителни 

изкуства; утвърждава индивидуалния ѝ план за обучение и доц. д-р 

Марина Колева научен ръководител 
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8. НС реши: Избира д-р Диана Тодорова Тотева на академичната 

длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1., 

за нуждите на Регионалния исторически музей, Велико Търново 

 

9. НС реши: Избира Атестационна комисия на Института за 

изследване на изкуствата с мандат 4 години, от 26.10.2018 до 

26.10.2022 г., в състав: 

доц. д-р Марина Колева, председател 

гл. ас. д-р Йосиф Аструков 

гл. ас. д-р Румяна Маргаритова 

гл. ас. д-р Румяна Николова, секретар 

 

10. НС реши: Избира гл. ас. д-р Деян Статулов и гл. ас. д-р Майя 

Захариева за нови членове на Архивния съвет в рамките на мандата 

му, до 28.12.2019 г. 

 

11. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Мая Димитрова 

отчетеният ѝ планов проект Възприятие на авторското и арт-

киното в дигиталната епоха за бъде депозиран в НАЦИД 

 

12. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Радостина Нейкова 

отчетеният ѝ планов проект Естетика, технология и комуникация в 

съвременното кино за деца и юноши да бъде депозиран в НАЦИД 

 

13. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Ангелина Петрова за 

редакционна промяна в заглавието на плановия ѝ проект от 
Официални дискусии за Новата музика в СБК през социализма – идеологически  

диктати и идентичност (1947-1989) на Официални дискусии за Новата 

музика в СБК през социализма – идеологически  диктати и идентичност 

(1947-1969) 
 

14. НС реши: Удовлетворява молбата на Катерина Ламбринова за 

прекъсване на докторантурата ѝ по майчинство за 1 година, от 

01.11.2018 до 01.11.2019 г. 
 

 

 


