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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 27 септември 2019 г. 

 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Креативност и 

иновация в архитектурната форма на проф. д-р арх. Веселина 

Пеневска от сектор Изобразителни изкуства 

 

2. НС реши: Приема предложението на проф. д-р арх. Веселина 

Пеневска от сектор Изобразителни изкуства за провеждане на 

социологическо изследване за получаване на обратна връзка и 

оценка на проектите Българските художници за децата. Срок 4 

месеца, от 27.09.2019 до 31.01.2020 г. 

 

3. НС реши: Зачислява, считано от 01.10.2019 г. към сектор 

Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно и възрожденско 

изкуство: 

Наталия Владинова в редовна докторантура по 

специалността Изкуствознание и изобразителни 

изкуства (опазване на културното наследство) със 

срок на обучение 3 години (01.10.2019 – 

01.10.2022 г.) 

и 

Стоил Паликаров в задочна докторантура по 

специалността Изкуствознание и изобразителни 

изкуства (християнско изкуство) със срок на 

обучение 4 години (01.10.2019 – 01.10.2023 г.) 
 

4. НС реши: Връща текста на дисертационния труд Концертният 

строй a
1
 = 432 Hz и отворените квинти: опит за интегрално 

акустическо, психофизиологическо, когнитивно и практическо 

изследване на Иван Янакиев за доработка за максималния срок от 6 

месеца, от 19.07.2019 до 19.01.2020 г. 

 

5. НС реши: Избира Комисия по академична етика на Института за 

изследване на изкуствата, с мандат 4 години, от 27.09.2019 до 

27.09.2023 г., в състав: 

чл.- кор. проф. Иванка Гергова 

доц. д-р Марина Колева 



 
НС на ИИИзк, VIII-мо заседание от 27.09.2019 г. 

/ИС  2 

 

  

доц. д-р Стефка Венкова-Мошева 

 

6. НС реши: Поради отсъствието на всички представители на сектор 

Екранни изкуства отлага обсъждането на предложението за 

обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент 

за нуждите на сектора за следващото заседание 

 

7. НС реши: На заседанието през октомври Атестационната комисия да 

представи методика за оценка на резултатите, постигнати от 

докторантите през 2019 г. Последните да представят годишните си 

отчети до 01.12.2019 г. 

 

8. НС реши: Приема информацията за кандидатстване на екип учени от 

Института с проект пред Фонд Научни изследвания 

 

9. НС реши: Удовлетворява молбата на доц д-р Емануел Мутафов за 

издаване на монографията му Богородица "Вместилище на  

Константинопол с логото ИИИзк. Препоръчва доц. Мутафов да 

представи рецензия за книгата 

 

10. НС реши: Удовлетворята молбата на проф. д-р Ингеборг Братоева за 

удължаване на срока на плановата ѝ задача във връзка с участието ѝ 

във финансирания от Фонд Научни изследвания проект 

Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, до 

приключването му, 11.12.2020 г., с 1 година и 5 м. (01.08.2019 – 

11.12.2020) 

 

11. НС реши: Заменя двама членове на научното жури по конкурса за 

заемане на академичната длъжност главен асистент по 

Музикознание и музикално изкуство (музикален театър): 

доц. д-р Нина Найденова, НБУ с проф. д. изк. 

Розмари Стателова 

и 

доц. д-р Желка Табакова, ЮЗУ, резервен член с 

проф. д-р Наташа Япова, НМА 


