НС на ИИИзк, III-то заседание от 27.04.2018 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 27 април 2018 г.
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НС реши: Приема за отчетен плановия проект Българският
драматургичен канон на проф. д. изк. Николай Йорданов от сектор
Театър с препоръка за печат и за депозиране в НАЦИД
НС реши: Одобрява тема Българският драматургичен канон.
Препрочитане в търсене на универсалност ва нов планов проект на
проф. д. изк. Николай Йорданов от сектор Театър. Срок 3 години,
от 01.04.2018 до 01.14.2021 г.
НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Изследване на
природните условия като градообразуващ фактор на Сердика и
Филипопол през І-ІІІ век на гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от
сектор Изобразителни изкуства с препоръка за печат и за
депозиране в НАЦИД
НС реши: Одобрява тема Периферните ареали на Сердика – София
и трансформациите им за нов планов проект на гл. ас. д-р арх.
Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства. Срок 2
години, от 20.04.2018 до 20.04.2020 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Модел на
функциониране на българския театър в периода 1956 – 1989 година
на гл. ас. д-р Румяна Николова от сектор Театър. Препоръчва
обединяване на двете части на проекта (1944 – 1956 и 1956 – 1989 г.)
за печат и за откриване на процедура за хабилитация
НС реши: Одобрява тема Репертоарните политики на българския
театър в периода 1944 – 1989 година на гл. ас. д-р Румяна Николова
от сектор Театър. Срок 2 години, от 20.04.2018 до 20.04.2020 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Музикалноръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални
ръкописи в библиотеката на Рилския манастир – проучване и научен
опис на чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева от сектор Музика
НС реши: Одобрява тема На кръстопътя на традициите: Кое е
истинското българско църковно пеене? Стара ългарска музика III: ІХ
– ХIХ в. за нов планов проект на чл.- кор. проф. Светлана Куюмджиева
от сектор Музика. Срок 2 години, от 20.03.2018 до 20.03.2020 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Посланията на
карикатурата – политиката, изкуството, религията, селото по
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страниците на в. Българан 1904 – 1909 на проф. д-р Милена
Георгиева от сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Одобрява тема Карикатуристите като илюстратори на
хумористична литература (1900 – 1912) за нов планов проект на
проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства.
Срок 3 години, от 20.03.2018 до 20.03.2021 г.
НС реши: Одобрява концепцията за развитие на ИГ Музикална
съвременност на проф. д. изк. Кристина Япова
НС реши: Избира проф. д. изк. Кристина Япова за ръководител на
ИГ Музикална съвременност с мандат 4 (четири) години, от
27.04.2018 до 27.04.2022 г.
НС реши: Одобрява тема Принципи на хореографски симфонизъм и
танцов театър н България от втората половина на XX и началото
на XXI век за дисертационен труд на Мария Габарова, редовна
докторантка към сектор Музика; утвърждава индивидуалния ѝ план
за обучение и проф. д. изк. Анелия Янева за научен ръководител
НС реши: Одобрява тема Стрийминг платформи и трансформации
на съвременния телевизионен сериал за дисертационен труд на
Златина Вълчанова, редовна докторантка към сектор Екранни
изкуства; утвърждаване на индивидуалния ѝ план за обучение и
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева за научен ръководител
НС реши: Одобрява тема Употреба и функция на пространството в
театралния спектакъл от 1968 г. до наши дни за дисертационен
труд на Петър Денчев, редовен докторант към сектор Театър;
утвърждава индивидуалния му план за обучение и проф. д. изк.
Камелия Николова за научен ръководител
НС реши: Зачислява д-р Петър Кърджилов като дисертант на
самостоятелна подготовка към сектор Екранни изкуства за
придобиване на научната степен доктор на изкуствознанието. Срок
3 години, от 27.04.2018 до 27.04.2021
НС реши: Одобрява увеличение на размера на допълнителното
възнаграждение за образователна и научна степен доктор на 200
(двеста) лева, считано от 01.01.2018 г.
НС реши: Одобрява увеличение на размера на допълнителното
възнаграждение за научна степен доктор на науките на 300 (триста)
лева, считано от 01.01.2018 г.
НС реши: Одобрява увеличение на размера на допълнителното
възнаграждения за образователна и научна степен доктор на
директора на ИИИзк на 200 (двеста) лева, считано от 01.01.2018 г.
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НС реши: Да се подготви и изпрати до главния научен секретар на
БАН официално възражение за некоректното признаване на броя на
защитилите през 2017 г. докторанти на ИИИзк
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