ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ 31.08.2020 г.
Направление "Връзки с обществеността"
Близо милион за 36 топ археологически обекта
•

monitor.bg

Проучват огромен храм на Дионис край Елхово
•

Source name: Монитор

БАН: Неофит Рилски е роден в Банско
•

btvnovinite.bg

Проф. Александрова за практиките по света: Мълчалив обяд в Япония, Дания
с лимит от 12 деца в клас
•

Source name: Телеграф

Проф. Витанов: Най-лошият вариант е за 25 000 с Covid-19 в края на
септември
•

Source name: Струма

Акад. Б. Петрунов: Възможно е повторно боледуване от коронавирус
•

medicalnews.bg

Акад. Богдан Петрунов: Възможно е повторно боледуване от коронавирус
•

actualno.com

Акад. Петрунов: Няма данни дали при повторно заразяване коронавирусът
ще премине по-леко
•

trud.bg

Имунолог: Няма данни, че второто заразяване с Ковид-19 минава по-леко
•

bgonair.bg

Не по-малко от 1 година ще е необходима, за създаването на безвредна и
ефективна ваксина, смята тойАкад. Петрунов: Възможно е повторно
боледуване от коронавирусната инфекция
•

epicenter.bg

Доц. Чорбанов: Тотално се провалихме като общество в битката срещу
COVID-19
•

blagoevgrad24.bg

Доц. Чорбанов разкри защо не мрем масово от К-19
•

blitz.bg

Да запазим нормалността в пандемията иска доц. Чорбанов
•

news.bg

Акад. Георги Марков: Време е цар Борис III да заеме своето достойно място в
историята – роден в България и умрял за България
•

focus-news.net

Шествие и панихида в памет на цар Борис III
•

monitor.bg

Акад. Георги Марков: Смъртта на цар Борис III се дължи на инфаркт,
твърденията за отравяне са спекулации
•

actualno.com

Години наред той беше охулван заради едно определение, останало от
Коминтерна, т.нар. монархофашизъм, казва историкътАкад. Георги Марков:
Цар Борис III има основна роля за спасяването на българските евреи
•

epicenter.bg

77 години от смъртта на Борис III: Царят, роден, възпитан и починал в
България
•

dnes.bg

БАН: Устройствата вредят на децата!
•

Source name: Марица

Доц. Станислав Харизанов от БАН, ръководител на националния отбор по
математика, пред Митьо Маринов в разговор от поредицата "Включване Z":
Все повече млади с медали по математика ще остават тук заради рискове и
несигурност в САЩ и Великобритани
•

Source name: 24 Часа

Връзката бизнес - нанка дискутираха в ТУ
•

Source name: 100 Вести

Проф. Лъчезар Аврамов: Отвсякъде мирише на корупция и разруха,
интелектуалният потенциал е ликвидиран
•

Source name: Над 55

Според доклад на БАН няма замърсяване на плажовете по Черноморието, а
само остатъци от морски треви, съобщи Министерство на туризма
•

bta.bg

Морски треви са замърсили плажовете ни
•

standartnews.com

Доклад на БАН разкри, че на родното Черноморие…
•

novden.eu

БАН установи: Замърсяването на плажове по Черноморието е от листа на
морски треви
•

lupa.bg

Листа от морски треви замърсили плажове по Черноморието
•

24chasa.bg

Замърсителите на плажове по Черноморието били листа на морски треви,
констатира БАН
•

banker.bg

Листа на морски треви са т. нар. замърсители на плажове по морето
•

actualno.com

Министерството на туризма: Няма замърсяване по плажовете, а остатъци от
морски треви
•

offnews.bg

Министерството на туризма уточнява по повод информация за замърсяване
на плажове по Черноморието, че според доклад на БАН това са листа на
морски треви
•

focus-news.net

Проектът "Визуалната памет - традиции и трансформации” съживява
миналото
•

bnr.bg

Иглика Мишкова: Хлябът има важна роля в културата ни, няма обред без
него
•

pirinsko.com

Посланията на първия летен фестивал "Портал на два свята" под стените на
Цари Мали град
•

bnt.bg

Медици и учени с 11 проекта за К-19
•

clinica.bg

