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РЕШЕНИЯ 

на НС на ИИИзк 
от заседанието му, проведено  на 30 септември 2022 г. 

 
 
 

1. НС реши: Приема за отчетен първия планов проект Теорията на 
Гвидо Адлер за музикалния стил. Теоретични студии върху 
музикалния стил и неговите принципи на гл. ас. д-р Зорница 
Димитрова от сектор Музика  
 

2. НС реши: Одобрява тема Видовете музикални стилове в 
концепцията на Гвидо Адлер (превод и коментар на Том II от „Der 
Stil in der Musik“) за нов планов проект на гл. ас. д-р Зорница 
Димитрова от сектор Музика. Срок 2 години, от 30.09.2022 до 
30.09.2024 г.  
 

3. НС реши: Избира научно жури по конкурса за заемане на 
академичната длъжност доцент по Музикознание и музикално 
изкуство в състав: 

доц. д-р Ангел Заберски-син, НБУ 
проф. д-р Анда Палиева, НМА 
проф. д. н. Венцислав Димов, ИИИзк 
проф. д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк 
проф. д-р Иванка Влаева, ЮЗУ 
проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк 
доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк 
проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ, резервен член 
проф. д-р Росица Драганова, ИИИзк, резервен член 

 
4. НС реши: Избира научно жури по конкурса за заемане на 

академичната длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и 
телевизия в състав: 

доц. д-р Александър Донев, ИИИзк 
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк 
доц. д-р Искра Мандова, ВТУ 
проф. д-р Красимир Андонов, НАТФИЗ 
проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк 
проф. д. н. Петя Александрова. НБУ 
проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк 
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проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, резервен 
член 
проф. д-р Михаил Мелтев, НБУ, резервен член 

 
5. НС реши: Избира научно жури по процедурата за защита на 

дисертационния труд на Анджела Гоцис, отчислена с право на 
защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства в състав: 

доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк 
доц. д-р Гергана Дончева, ИБЦТ 
проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ 
проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк 
проф. д. н. Петя Александрова, НБУ 
проф. д-р Ингеборг Братоева Даракчиева, ИИИзк, 
резервен член 
проф. д-р Нина Алтъпармакова, НАТФИЗ, резервен 
член 

 
6. НС реши: Избира проф. д-р Иванка Влаева и проф. д. н. Марияна 

Булева за асоциирани членове на ИГ Музикална култура и 
информация. Мандат 4 години, от 30.09.2022 до 30.09.2026 г.  
 

7. НС реши: Приема  преминаването на доц. д-р Миглена Ценова в 
състава на ИГ Музикална съвременност 
 

8. НС реши: Удовлетворява молбата на проф. д-р Горица Найденова за 
публикуване на второ издание на монографията ѝ Година – живот – 
история. Битие и разпад на една традиционна култура от ИИИзк 
без финансов ангажимент 
 

9. НС реши: Удовлетворява молбата на доц. д-р Явор Генов за 
публикуване на монографията му Инструменталната музика на 
Ренесанса. Студии върху репертоара за лютня като издание на 
ИИИзк без финансов ангажимент 
 

10. НС реши: Приема фотоархива на проф. д. н. Любомир Миков в 
Националния научен център за опазване на културно наследство 
 

11. НС реши:  Препоръчва книгата Протагонистите – Тома и Никола 
от фотографската фамилия Хитрови с автор д-р Зафер Галибов да 
бъде отпечатана в Издателството на БАН Проф. Марин Дринов 

 


