РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА 6
ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
На заседанието си, проведено на 6 декември 2018 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в
Големия салон на Института за литература, Научният съвет взе следните решения
според Дневния ред:
По т. 1. Избор на Председател на Научния съвет
НС избра единодушно с тайно гласуване проф. дфн Александър Панов за
Председател на Научния съвет на Института за литература.
По т. 2 Приемане на Правилника на ИЛ за условията и реда за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности
Предложените промени в броя цитирания, необходими за заемане на
академичните длъжности „доцент“ и „професор“, бяха гласувани по следния начин:
С четирима въздържали се бе прието предложението необходимият брой
цитирания за заемане академичната длъжност „доцент“ да бъде 12;
С един глас „против“ и един въздържал се бе прието предложението
необходимият брой цитирания за заемане на академичната длъжност „професор“ да
бъде 20;
Единодушно бе подкрепено предложението за успешно взет изпит по чужд език
в докторантски конкурс да се счита този с оценка най-малко “мн. добър” (4.50).
По т. 3 Обсъждане и приемане на предложение за удължаване на срока на
трудов договор
НС подкрепи единодушно с гласуване удължаването на срока на трудовия
договор на проф. Александър Панов с две години.
По т. 4 Обсъждане и приемане на предложение за Зав.-секция и секретар на
секция „Теория на литературата“
НС подкрепи единодушно с гласуване предложението Завеждащ секция
„Теория на литературата“ да бъде проф. Александър Панов, а секретар на секцията да
бъде гл. ас. д-р Галина Георгиева
По т. 5 Обсъждане и приемане на предложение за нов проект по ЕБР между
ИЛ и Института за литовски език на тема „Южнославянският агиографски
репертоар в книжовната традиция на Великото Литовско княжество и в
българските ръкописни колекции“
НС единодушно подкрепи с гласуване направеното предложение за нов проект
на тема „Южнославянският агиографски репертоар в книжовната традиция на
Великото Литовско княжество и в българските ръкописни колекции“

По т. 6 Приемане на нов проект с Унгарската АН
НС подкрепи единодушно с гласуване стартирането на нов проект с Унгарската
АН на тема „Литература, общество, литературознание (Теоретически и историколитературни проблеми) с ръководител проф. Йонка Найденова и координатор гл. ас. др Галина Георгиева.
По т.7 Разни
НС прие единодушно с гласуване предложението при дългосрочни научни
командировки (специализации) учените от Института да получават през първите 50
календарни дни работната си заплата в пълен размер.
НС прие единодушно с гласуване молбите за ползване на неплатен отпуск на
Лидия Михова, Бисерка Дакова, Миряна Янакиева и Димитринка Димитрова.
НС прие единодушно с гласуване конспекта за докторантски минимум на
редовния докторант Николай Желев.
НС прие единодушно с гласуване отчетите по съвместните научни проекти по
ЕБР: с Полската академия на науките („Граници и граничност: библейски модели и
тяхното влияние в южнославянските литератури и култури от Средновековието до
новото време“ и „Литературните понятия и техните контексти“), Румънската академия
на науките („Румънските и българските земи през Късното средновековие:
литературни контакти и взаимовръзки“), със Словенската академия на науките и
изкуствата („Словенската и българската литература и култура в контекста на
световната литература“), с Литовската академия на науките („Традицията на
Супрасълския сборник и Изборниците на цар Симеон в ръкописните сбирки на
България и Литва“, 2016-2018 г.“), с Византоложки институт САНУ („Българо-сръбски
и сръбско-български взаимоотношения през XIV век в контекста на византийската
цивилизация“), с университетите в Гьотеборг, Упсала, Стокхолм и Умьо
(„Виртуалното пространство: новото битие на палеославистиката“).
НС прие отчета на Научния архив при БАН за работа по съвместен проект с
Чешката академия на науките. НС единодушно гласува предложението от следващата
година при представянето на отчета на Научния архив задължително да присъства
техен представител.

