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Какво ново научи науката за COVID-19?
Това коментира доц. Андрей Чорбанов от БАН
https://nova.bg/news/view/2020/03/21/282202/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%
D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0-covid-19/

"След новините": Ще има ли скоро лекарство срещу коронавируса?
С участието на доц. Стойно Стойнов от Института по молекулярна биология
news.bnt.bg - video

bTV репортерите, COVID – 19
с участието на проф. Радостина Александрова от ИЕМПАМ
https://btvnovinite.bg/bulgaria/btv-reporterite-covid-19.html

Проф. Витанов, БАН: Карантината все още не е пробита, допълнителни
мерки ще я стабилизират
https://bnr.bg/post/101244702/prof-vitanov-ban-karantinata-vse-oshte-ne-e-probitadopalnitelni-merki-shte-a-stabilizirat

Проф, Витанов, БАН: Карантината все още не е пробита, мерките трябва да се
засилят при 200 заразени
Струма
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAw
MzIzLzI3MS8xMS5qcGc=
БАН: Мерките ще се засилят, ако броят на заразените с коронавирус достигне 200
newsini.news

Проф. Витанов, БАН: В Сърбия извънредните мерки са по-строги
frognews.bg
Проф. Николай Витанов: Карантината все още не е пробита, допълнителни мерки
ще я стабилизират
epicenter.bg

Стартира производство на български маски, шлемове и очила
https://news.bnt.bg/news/startira-proizvodstvo-na-balgarski-maski-shlemove-iochila-1044657news.html
БАН С МАСКИ ОТ КАЙСИЕВИ КОСТИЛКИ
България днес
Стр. 8
Само маска с филтър от активен въглен може да спре патогенни вируси от типа
на COVID-19
novini.bg
Започва производство на нови български маски, шлемове и очила – Управление
и бизнес
bulnews.com
Започва производство на нови български маски, шлемове и очила
banker.bg
Има готовност да се произвеждат по 30 - 40 хил. маски на денМинистър
Караниколов: Стартира производство на български маски, шлемове и очила
epicenter.bg
Започна производство на български маски, шлемове и очила
dnes.dir.bg

Какво стана при пандемията SARS преди 17 години в Китай
https://dnes.dir.bg/na-fokus/kakvo-stana-pri-pandemiyata-sars-predi-17-g-vkitay-uchen-ot-ban-razkazva-ot-parvo-litse-snimki

Професор от БАН: Ако държим карантината, ще намалеят заразените
https://news.bg/health/profesor-ot-ban-ako-darzhim-karantinata-shtenamaleyat-zarazenite.html
При желязно спазване на карантината до три седмици ще има хубави новини
medianews.bg

При спазване на карантината - спад на заразените
standartnews.com
Математически модели, създадени по програмата ИКТвНОС, помагат в борбата
с коронавируса
computerworld.bg

Интервю с Петър Чолаков, политолог
БНР
https://bnr.bg/horizont/post/101243754/petar-cholakov

Създават Медицински експертен съвет заради COVID-19
glasove.com
Европа се опомня и преориентира, а „без Европа Америка ще се превърне в
остров, плаващ около бреговете на Евразия“Covid-19, Китай и погребението на
глобализма
epicenter.bg
Проф. Антоанета Христова: Ще се справим с вируса, но той ще промени света
marica.bg
-

Академик Гълъбов: Ковид-19 няма да приключи с затоплянето на времето
Минаха години
Стр. 40
4 бедствия, белязали живота в България СНИМКИ
konkurent.bg
blitz.bg
Излезе от печат каталогът към постерна изложба "Средновековна България.
Държавност и традиции на Балканите"
bta.bg

НАИМ-БАН предоставя дигитални ресурси със свободен достъп
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2171527

НАИМ-БАН предоставя дигитални ресурси със свободен достъп
novanews.novatv.bg
създадени към изложбата "Злато и бронз" и др. „През следващите дни ще
продължим предоставянето на нови дигитални ресурси със свободен достъп“,
посочват още от Института.
Час по история на Ловеч: Академик проф. Анастас Иширков, забележителна
личност и учен
lovechtoday.eu
Пенчо Маркишки, физик: Звездното небе през пролетта е бедно на ярки звезди
focus-news.net
Пенчо Маркишки, физик: Посрещнахме пролетта на 20 март в 5.50 ч. българско
време
focus-news.net

В близките дни се учредява ПП "Единение - 50+", партия на пенсионерите
Над 55
http://www.mediazoom.bg/data/da3925065b49519dd3faf9b917cff33b.jpg
Неизтощимата му енергия, непоколебимата му воля и несекващото му творческо
вдъхновение десетилетия наред вълнуват публикатаИван Гранитски за Пламен
Карталов: Бурята на страстите и патосът на чувствата
epicenter.bg
Радостина Иванова:Нещата доста са поспрели
сп. Знание
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAw
MzIzLzExNzYvMTcuanBn
http://intra.mediamonitor.bg/images.php?src=L3N0b3JhZ2UvcGhvdG9zLzIwMjAw
MzIzLzExNzYvMTkuanBn
МЛАДИТЕ УЧЕНИ НА БЪЛГАРИЯ
сп. Знание
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Стрелям по клетки с лазер
iconomist.bg
Кръговата икономика все още не се налага в земеделската практика
Български фермер
Стр. 32

