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РЕШЕНИЯ 
на НС на ИИИзк 

от заседанието му на 27 октомври 2017 г. 

 

1. НС реши: Приема за отчетен плановия проект Българската 

фотография през 1960-те години. ІІ-ра част. Автори, естетически 

и идейни търсения на гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор 

Изобразителни изкуства 

2. НС реши: Одобрява тема Българската фотография през 70-те и 80-

те години на ХХ век. Художествени и организационни проблеми за 

нов планов проект на гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор 

Изобразителни изкуства. Срок 2 г., от 20.09.2017 до 20.09.2019 г. 

3. НС реши: Одобрява коригираната заявка за нов планов проект 

Композиционни решения и музикално теоретични идеи на 

съвременността (европейска практика) на проф. д. изк. Милена 

Божикова от сектор Музика в рамките на финансирания от ФНИ 

проект Съвременна композиция, теория и философия  

4. НС реши: Избира д-р Мария Атанасова Колушева на академичната 

длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни 

изкуства (поствизантийска живопис на Балканите XV-XVII в.), 8.1. 

5. НС реши: Избира нов редакционен съвет на сп. Проблеми на 

изкуството в състав: 

проф. Владимир Петрухин (Русия) 

акад. Гойко Суботич (Сърбия) 

чл.- кор. проф. Елка Бакалова 

проф. д-р Мариан Цуцуй (Румъния) 

проф. Патрис Павис (Франция) 

проф. д-р Яна Хашъмова (САЩ) 

 

6. НС реши: Избира доц. д-р Димитър Кабаиванов за асоцииран член 

на сектор Екранни изкуства с мандат 4 години, от 27.10.2017 до 

27.10.2021 г. 
7. НС реши: Одобрява провеждането на научна конференция 

Българското музикознание: ретроспективи и перспективи (70 

години музикознание в БАН) на 9 и 10 февруари 2018 г. 

8. НС реши: Одобрява предложението на сектор Екранни изкуства 

Институтът съвместно с НАТФИЗ да е съорганизатор на кръгла маса 

Хибридно кино в рамките на националния фестивал на 
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документалния и анимационния филм Златен ритон в Пловдив през 

декември 2017 г. 

9. НС реши: Дава принципно съгласие да се обявяви конкурс за 

заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и 

изобразителни изкуства (средновековна и възрожденска 

епиграфика), 8.1., при наличие на свободна лройка и финансов 

ресурс 

10. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д. изк. Кристина Япова 

да регистрира отчетения си планов проект Знанието за музиката: 

исторически рефлексии и философски перспективи от 

Античността до Ново време (до 1600 година) да бъде регистриран 

като научна публикация в НАЦИД 

11. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Ирина Генова за 

удължаване на срока на плановия ѝ проект Погледът от България 

към художествената култура във Франция през 1960-те години 

(05.01.2019 г.) с една година поради участието ѝ във финансирания 

от ФНИ проект Българският ХХ век в изкуствата и културата 

12. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Ингеборг Братоева за 

удължаване на срока на плановия ѝ проект Румънска нова вълна и 

ново българско кино – културни взаимодействия в 

посттоталитарен контекст (01.08.2018 г.) с една година поради 

участието ѝ във финансирания от ФНИ проект Българският ХХ век в 

изкуствата и културата 

13. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р арх. Стела Ташева за 

удължаване на срока на плановия ѝ проект Архитектурното 

наследство на XX век. Глобални и регионални практики на 

дигитализация (01.07.2020 г.) с една година поради участието ѝ във 

финансирания от ФНИ проект Българският ХХ век в изкуствата и 

културата 

14. НС реши: Удовлетворява молбата на Катерина Ламбринова, редовна 

докторантка към сектор Екранни изкуства, за прекъсване на 

докторантурата ѝ по майчинство за една година, от 01.11.2017 до 

01.11.2018 г. 
15. НС реши: Удовлетворява молбата на д-р Петър Одажиев 

дисертацията му Ролята на режисьора в трансформацията на 

мюзикъла от сцената към екрана да бъде издадена от ИИИзк без 

финансов ангажимент 

16. НС реши: Одобрява конспект за кандидат докторантски изпит по 

Театрознание и театрално изкуство, 8.4. 


