ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО - БАН
РЕШЕНИЯ ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС,

Протокол № 3 / 05.05.2015г.

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отчет за изпълнен индивидуален планов проект, част от

секционен вътрешно-институтски проект с рък. проф.дфн В.Петров и предложение за
удължаване на срока за изпълнението на останалата част от секционния проект.
Решение: НС приема за успешно завършен индивидуален планов проект на тема
„Онтологическа тенденция в европейската философия пред ХХ век”, част от
секционен вътрешно-институтски проект с ръководител проф. дфн В.Петров и
одобрява предложението за удължаване на срока за изпълнението на останалата
част от секционния проект до 01.10.2015 г.

ПО ТОЧКА ВТОРА: Приемане на тема за дисертационен труд и план за работата през

първата година на редовен докторант Ана Попова.
Решение: НС приема темата на дисертационния труд и плана за работа през
първата година на редовен докторант Ана Попова.

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на завършен планов проект на гл. ас. д-р Андрей

Лешков.
Решение: НС приема за успешно завършен плановия проект на гл. ас. д-р Андрей
Лешков на тема „Ауратично и театрично / Основни светогледни тематизми в
модерното естетическо мислене/.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Смяна на научен ръководител на редовен докторант Вяра

Попова.
Решение: НС определя за научен ръководител на редовен докторант Вяра Попова
гл. ас. д-р Андрей Лешков на мястото на досегашния научен ръководител доц. д-р
Ивелина Иванова.

ПО ТОЧКА ПЕТА: Приемане на конспект за докторантски минимум на редовен

докторант Ива Коюмджиева.
Решение: НС приема конспекта за докторантски минимум на редовен докторант
Ива Коюмджиева.

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Промяна на датата на защита на дисертационния труд на

докторант Радина Стефанова.

Решение: НС одобрява промяната в датата на защита на дисертационен труд на
докторант Радина Стефанова. Дата на защита 10.06.2015г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Обсъждане на колективен междусекционен планов проект с

международно участие на тема „Човекът за продан: философско-антропологични и
оксиологически измерения” антропологични и оксиологически измерения” с
ръководител проф. дфн Нонка Богомилова.
Решение: НС приема за успешно завършен колективен междусекционен планов
проект с международно участие на тема „Човекът за продан: философскоантропологични и оксиологически измерения” с ръководител проф. дфн Нонка
Богомилова.
ПО ТОЧКА ОСМА: Обсъждане и одобрение на проект за нов колективен планов проект

на секция „Публични политики и социални промени” на тема „Публични
политики и социални промени. Трудния път към доброто общество” с
ръководител проф. дсн Д. Минев.
Решение: НС одобрява предложението за нов колективен планов проект на секция
„Публични политики и социални промени” на тема „Публични политики и
социални промени. Трудния път към доброто общество” с ръководител проф. дсн
Д. Минев.

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Обсъждане на колективен планов проект на тема „Българският

Zeitgeist – херменевтика на жизнения свят (Философско-литературни траектории)
с ръководител проф. дфн Нина Димитрова.
Решение: НС приема за успешно завършен колективния планов проект на тема
„Българският Zeitgeist – херменевтика на жизнения свят (Философсколитературни траектории) с ръководител проф. дфн Нина Димитрова.

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Обсъждане на предложение за проект на тема „Популистката

радикална десница в България (1990-2014)” с ръководител гл. ас. д-р Петър Чолаков.
Решение: НС одобрява предложението за проект на тема „Популистката
радикална десница в България (1990-2014)” с ръководител гл. ас. д-р Петър
Чолаков.

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Приемане на отчет за научно-изследователски проект на

секция
„Религия,
вярвания,
всекидневен
живот”
на
тема
„Религия,
ценности,ортодоксално мислене и интеркултурен диалог (Европа и светът през ХХI в.)
(2012-2015) с ръководител доц. дфн Стефан Пенов.
Решение: НС приема за успешно завършен научно-изследователски проект на
секция „Религия, вярвания, всекидневен живот” на тема „Религия, ценности,
ортодоксално мислене и интеркултурен диалог (Европа и светът през ХХI в.)
(2012-2015) с ръководител доц. дфн Стефан Пенов.

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Отчет за изпълнен проект на тема „Основни понятия и

концепции на съвременната логика” с ръководител проф. дфн Мартин Табаков..
Решение: НС приема за успешно завършен колективен проект на тема „Основни
понятия и концепции на съвременната логика” с ръководител проф. дфн Мартин
Табаков

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Обсъждане на предложение за проект на тема

„Съвременната логика и семантика – понятия, концепции, тенденции” с ръководител.
проф. дфн Мартин Табаков.
Решение: НС одобрява предложението за проект на тема „Съвременната логика и
семантика – понятия, концепции, тенденции” с ръководител проф. дфн Мартин
Табаков.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Приемане на отчет за завършен колективен проект

„Нови форми на неравенство и трансформации на властовите механизми” /2012г. –
2015г./ с ръководител проф. дфн Иван Кацарски.
Решение: НС приема за успешно завършен колективния планов проект „Нови
форми на неравенство и трансформации на властовите механизми” /2012г. –
2015г./ с ръководител проф. дфн Иван Кацарски.

