РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА 11
ФЕВРУАРИ 2019 Г.
На заседанието си, проведено на 11 февруари от 15.00 ч. в Големия салон на
Института за литература, Научният съвет взе следните решения според Дневния ред:
По т. 1. Приемане на плана на Института за литература за 2019 г.
НС прие единодушно представения план.
По т. 2. Обсъждане и приемане на предложение за удължаване срока на
трудов договор
НС прие единодушно предложението за удължаване на срока на трудовия
договор на проф. дн Николай Аретов с две години.
По т. 3. Обсъждане и приемане на заявки за докторантури за
допълнителния конкурс за учебната 2018/2019 година
НС прие единодушно предложените заявки за докторантури за допълнителния
конкурс за учебната 2018/2019 година, постъпили от секции „Сравнително
литературознание“, „Литература на Българското възраждане“ и „Теория на
литературата“.
По т. 4. Обсъждане и приемане на заявки за докторантури за редовния конкурс
за учебната 2019/2020 година
НС прие единодушно следните заявки за докторантури за редовния конкурс за
учебната 2019/2020 година: от секция „Литература на Българското възраждане“
– 1 място, от секция „Стара българска литература“ – 1 място, от секция „Нова и
съвременна българска литература“ – 2 места, от секция „Сравнително
литературознание“ – 1 място, от секция „Теория на литературата“ – 1 място.
По т. 5. Обсъждане и приемане на критерии за атестиране на докторантите
НС прие единодушно критериите за оценка, предложени от атестационната
комисия.
По т. 6. Обсъждане и приемане на конспект за изпита за докторантски
минимум на редовната докторантка Вера Хинчева
НС прие с един глас „въздържал се“ конспекта, представен от научния
ръководител на редовната докторантка Вера Хинчева, доц. д-р Бисера Дакова.
Предложени и приети бяха насоки за коригиране на библиографията към
конспекта.
По т. 7. Обсъждане и приемане на отчета на гл. ас. д-р Станка ПетроваХристова (млад учен) и проф. дн Анисава Милтенова (научен консултант) за

работа по проекта „Методика за описание и анализ на български
химнографски ръкописи с компютърни средства“ по Програма за подпомагане
на млади учени и докторанти на БАН – 2017 г.
НС прие единодушно отчета, оценявайки успешността на проекта.
По т. 8. Обсъждане и приемане на отчета на ас. д-р Александър Феодоров
(млад учен) и проф. дн Иван Младенов (научен консултант) за работата по
проекта „Не/Съседни подходи в хуманитаристиката. Философските теории на
Чарлс Пърс и Лудвиг Витгенщайн в литературен, културен и социален
контекст“ по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН –
2017 г.
НС прие единодушно отчета с условие да бъде прецизирана гледната точка на
младия учен в него.
По т. 9. Гласуване на списък с издателства, които Научният съвет на
Института за литература признава за издаващи научни трудове в областта на
хуманитарните науки
НС прие предложения списък с 16 гласа „за“ и 1 „против“.
По т. 10. Приемане на проектосъстав на Научно жури по конкурса за професор
в секция Стара българска литература
НС прие единодушно предложеното жури в състав:
Външни членове:
1. Проф. дфн Маргарет Димитрова (СУ “Св. Климент Охридски)
2. Проф. дфн Татяна Славова (СУ “Св. Климент Охридски)
3. Проф. дфн Елка Мирчева (Институт за български език, БАН)
4. Доц. д-р Диана Атанасова (СУ “Св. Климент Охридски)
Резерва: проф. Мария Шнитер (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”)
Вътрешни членове:
1. Проф. Мария Йовчева
2. Проф. дфн Анисава Милтенова
3. Доц. д-р Мая Петрова-Танева
Резерва: Доц. д-р Нина Гагова
с условието, че всички членове трябва да подпишат декларация, че отговарят на
съответните минимални национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ.

