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Събитието на БАН и ИАНМСП „Наука за бизнес“ се отлага за 19 март
Novinata.bg
novinite.bg
econ.bg
Заради грипната епидемия форумът "Наука за бизнес" ще се състои на 19 март
bta.bg

Събитието „Наука за бизнес“ се отлага за 19 март
economic.bg

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ - Събитието на БАН и ИАНМСП „Наука за
бизнес“ се отлага за 19 март във връзка с обявената грипна епидемия
infobusiness.bcci.bg

Наука за бизнес – тв СКАТ
http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=7193

Академик Ангел Гълъбов: В Китай пикът е на коронавируса вече е минат
Той е водещ български учен в областта на вирусологията, доктор на
медицинските науки
https://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/videos/akademik-angel-galabov-v-kitajpikat-e-na-koronavirusa-veche-e-minal.html

Доц. Чорбанов: Коронавирусът показва, че светът не е подготвен за нещо
непознато
https://www.bnt.bg/bg/a/dots-chorbanov-koronavirust-pokazva-che-svett-ne-e-podgotvenza-neshcho-nepoznato

Имунолог: Не е ясно защо деца не се заразяват, причината не е по-силната
имунна система
https://btvnovinite.bg/bulgaria/imunolog-ne-e-jasno-zashto-deca-ne-se-zarazjavat-scovid-19-prichinata-ne-e-po-silnata-imunna-sistema.html
Академик Петрунов: Вирусите ще бъдат сериозно предизвикателство за
човечеството занапред (ВИДЕО)
kanal3.bg

Академик Петрунов: Не вярвам вирусът в Ухан да е изпуснат от
лабораторията
24chasa.bg
МЗ: Няма място за паника, мийте си ръцете редовно
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzA
5LzE5LzQuanBn

Хвалим се с убедително нежно присъствие в науката
Черноморски фар
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzA
3LzMyOC80LmpwZw==
Виктор Йоцов: Няма голяма разлика в корекциите на данните за БВП на
България
newsini.news
Investor.Bg

Млада русенка с награда за постижения в областта на полимерите
Утро
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzA
3LzMyMy8zLmpwZw==

Директорът на Ботаническата градина: В района на селата Лялини и Парамун
има голяма полулация на дневна лилия
zapadno.com

Да пазим природата от инвазивни чужди растения като някои декоративни
цветя, призова екоминистерството
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/da-pazim-prirodata-ot-invazivni-chuzhdirasteniia-kato-niakoi-dekorativni-cvetia-prizova-ekoministerstvoto-2215501

Скелети, кости и медицински артефакти показват развитието на медицината
от Античността до днес
Уникалните находки могат да бъдат видяни в Музея на медицината в МУ-Пловдив
https://trafficnews.bg/obshtestvo/skeleti-kosti-i-meditsinski-artefakti-pokazvatrazvitieto-171286/
Акад. Атанасов: Със студенти ще разработваме стари земеделски практики
Български фермер
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzA
5LzE0NTEvNi5qcGc=
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzA
5LzE0NTEvNy5qcGc=
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAwMzA
5LzE0NTEvOC5qcGc=

.

НИГГГ: Земетресение с магнитуд 4.2 по Рихтер е регистрирано в района на
Вранча
focus-news.net

Регистрирано е земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер край Своге
focus-news.net

Почина проф. Иван Сарандев
dariknews.bg

