НС на ИИИзк, VII-мо заседание от 28.09.2018 г.

РЕШЕНИЯ
на НС на ИИИзк
от заседанието му на 28 септември 2018 г.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

НС реши: Приема за отчетен плановия проект Музикалният деец
Николай Ив. Николаев (1852-1938): Роля и приноси в изграждането
на българската музикална култура на доц. д-р Стефка ВенковаМошева от сектор Музика
НС реши: Одобрява тема Българският музикален съюз в контекста
на културните процеси от първата половина на ХХ век – идеи и
реализации за нов планов проект на доц. д-р Стефка ВенковаМошева от сектор Музика. Срок 2 г., от 27.06.2018 до 27.06.2021 г.
НС реши: Зачислява Елина Анастасова в редовна докторантура по
Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (антично изкуство
към сектор Изобразителни изкуства. Срок 3 години, от 01.10.2018
до 01.10.2021 г.
НС реши: Избира научно жури по процедура за присъждане на
образователната и научна степен доктор на Росица Николова,
отчислена с право на защита редовна докторантка към сектор
Музика, в състав, съобразен с изискванията на чл. 31 (1) от
ППЗРАСРБ, обн. В ДВ бр. 56/06.07.2018 г.:
проф. д-р Анда Палиева, НМА
доц. Димитър Димитров
доц. д-р Стефка Венконва-Мошева, ИИИзк
доц. д-р Явор Генов, ИИИзк
проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ
проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, резервен
член
доц. д. н. Марияна Булева, ВТУ, резервен член
НС реши: Избира д-р Зорница Каменова за асоцииран член на сектор
Театър с мандат 4 години, от 28.09.2018 до 28.09.2022 г.
НС реши: Одобрява структура и численост на Научния съвет:
сектор Изобразителни изкуства – 5 представители
+ директора
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сектор Музика – 5 представители
сектор Театър – 3 представители
сектор Екранни изкуства – 3 представители
7.

8.

9.

10.

11.

12.

НС реши: Възлага на секторите до 22.10.2018 г. да подадат писмени
предложения за членове на Научния съвет; на Атестационната
комисия и на Архивния съвет
НС реши: Удовлетворява молба на доц. д-р Емануел Мутафов
отчетените му планови проекти Типология на криптограмите и
акролекса в България от поствизантийския период и Разчитането
на гръцките надписи върху стенописи като инструмент за
реконструкция на изобразителния език от ХVІІ век в паметниците
по българските земи да бъдат депозирани в НАЦИД
НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Йоана СпасоваДикова за удължаване на срока на плановите задачи на членовете на
екипа на проекта Българският ХХ век в изкуствата и културата:
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Ирина Генова,
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, доц. д-р арх. Стела Ташева с три
месеца, до 08.12.2018 г., поради удължаване на срока на проекта,
одобрено от Фонд Научни изследвания
НС реши: Одобрява предложението на доц. д-р Андроника
Мартонова докторантката Снежана Баймукханова от Казахстанската
национална академия по изкуствата да бъде приета на едномесечна
специализация на собствени разноски в сектор Екранни изкуства
НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на
Ива Георгиева, редовна докторантка към сектор Музика
НС реши: Одобрява конспекта за втори докторантски минимум на
арх. Веселина Мирева, редовна докторантка към сектор
Изобразителни изкуства
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