НС на ИИИзк,XI-то заседание от 27.11.2020 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му, проведено на 27 ноември 2020 г.
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НС реши: Приема за отчетен плановия проект Рецепция на
представления на японски традиционен театър в България на доц.
д-р Миглена Ценова от сектор Музика
НС реши: Приема тема Рецепция на представленията на китайска
традиционна опера в България за нов планов проект на доц. д-р
Миглена Ценова от сектор Музика. Срок 3 години, от 27.11.2020 до
27.11.2023 г.
НС реши: Приема за отчетени текстовете по финансирания от ФНИ
проект Съвременна музикална композиция, теория и философия на
проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика
НС реши: Приема тема „Опусът“ на Андре Букурещлиев в
контекста на Втория авангард за нов планов проект на проф. д. изк.
Милена Божикова от сектор Музика. Срок 3 години, от 27.11.2020
до до 27.11.2023 г.
НС реши: Приема за отчетен плановия проект Стенописите в
църквата на Илиенския манастир в София на доц. д-р Ралица Русева
от сектор Изобразителни изкуства
НС реши: Приема тема Двустранните литийни икони в българските
колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови
характеристики за нов планов проект на доц. д-р Ралица Русева от
сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 години, от 27.11.2020 до
2.10.2023 г.
НС реши: Одобрява концепцията на проф. д. изк. Кристина Япова за
развитие на сектор Музика в периода 2020 – 2024 г.
НС реши: Избира проф. д. изк. Кристина Япова за ръководител на
сектор Музика с мандат 4 години, от 27.11.2020 до 27.11.2024 г.
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НС реши: Одобрява предложението на доц. д-р Александър Донев
да кандидатства с проект за изработване и експониране на изложба
по случай 130 години от рождението на Васил Гендов (07.12.1891 03.09.1970) пред Столична община, програма Култура
НС реши: Учредява семинар Изкуствознание, архиви и интернет.
История и перспективи в рамките на проекта Културното
наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата:
интерактивна карта на изкуствата в България с ръководител проф.
д-р Горица Найденова
НС реши: Одобрява конспекта за заемане на академичната длъжност
главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1.
(златарско изкуство XIV – XVII в.)
НС реши: Учредява поредица De Artibus Theses Juvenium за
публикуване на дисертации, защитени в Института. Одобрява
вариант 1 за оформление на корица на томовете от поредицата
НС реши: Удовлетворява молбата на чл.- кор. проф. Иванка Гергова
за публикуване на колективната монография Дебърски майстори във
Видинска епархия, т. 2 от ИИИзк без финансов ангажимент
НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Миглена Ценова за
публикуване на отчетените ѝ планови проекти Рецепция на
представления на японски традиционен театър в България и
Музикални и символни аспекти в японския традиционен театър
Кабуки (歌舞伎) в поредицата De Artibus Monographiae без финансов
ангажимент
НС реши: Подкрепя предложението на проф. д. изк. Милена
Божикова за номиниране на книгата на доц. д-р Илия Граматиков
Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични
препрочити на музикалната история, издадена по проекта
Съвременна музикална композиция, теория и философия, за
наградата Златен лъв, присъждана от Асоциация Българска книга
НС реши: Приема дарената от Атанас Николов колекция с църковни
календарчета за нуждите на Националния научен център за опазване
на културно наследство
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НС реши: Удовлетворява молбата на Янчо Михайлов, редовен
докторант към сектор Екранни изкуства, за възстановяване на
докторантските му права от 01.12.2020 г.
НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на
Янчо Михайлов, редовен докторант към сектор Екранни изкуства
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