ТЕМИТЕ В МЕДИИТЕ 08.09.2020 г.
Направление "Връзки с обществеността"

Проф. Васил Николов: Освен, че е край Провадия е най-старият солодобивен
център в Европа, там са създадени и едни от първите крепости
focus-news.net

Уникално. Маска без уста в Провадия-Солницата
standartnews.com

Провадийските солници са по-стари, отколкото се смяташе
monitor.bg
bnr.bg

Солницата в Провадия с век по-стара отколкото се предполагаше
bnr.bg

Солниците в Провадия - със 100 години по-стари | chernomore.bg
Chernomore.bg
Според нови изследвания солницата в Провадия е с век по-стара
24chasa.bg
Нови археологически разкрития в Провадия променят историята на Европа
novini.bg
Bulphoto.com

Нови археологически разкрития в Провадия
informo.bg
Солниците в Провадия – със 100 години по-стари
budnavarna.bg
Добри резултати от 13-тата археологическа експедиция на тракийския култов
скален комплекс "Глухите камъни" край Любимец
bnr.bg

Историите ON AIR: (Не)известното за героите на Съединението
bgonair.bg

Доц. Александър Гребенаров: Иван Михайлов заявява пред свои съидейници,
че целта на ВМРО не е да прави две Българии, а една
focus-news.net

Акад. Георги Марков: Иван Михайлов е бил бележит конспиратор
focus-news.net

Акад. Георги Марков: Пловдив направи саможертва в името на Съединението
marica.bg
Непубликувани документи от архива на Стамболов и кореспонденцията му със
Захарий Стоянов бяха показани в Медвен
novini.bg

Учени от БАН представиха в Бургас инициативата Космическо училище
24chasa.bg

Пощенски картички с градските центрове на Балканите показва изложба на
БАН
bta.bg
Изложба „Градът на Балканите” гостува в Каварна
varnautre.bg
Доц. Чорбанов: Има резон в протестите в Европа срещу маските
bgonair.bg

“Хора” - последният дом на Асеневци
standartnews.com
Между науката и футбола: Никола Бобчев с изследване на микропластмасата
в Черно море
btvnovinite.bg - video
Вежди Рашидов вае портрет на Антон Дончев
Телеграф
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200905/14dedfe834d9b6bbcc997f6c54b42d94.j
pg

Вежди Рашидов вае потрет на Антон Дончев
monitor.bg
Вежди Рашидов, председател на парламентарната комисия по културата и
медиите: Друго освен омраза агресивната посредственост не може да роди
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200908/d2f8190171652137d2e4ef0bde92f808.j
pg
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200908/96ab63a8d5fd1df224a1d466c1fc4036.jp
g

Писателят Алек Попов: С жена ми на плажа измислихме продължение на
"Мисия Лондон"
Телеграф
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200905/658f1b8a9e6b306935192c5f121ee4fd.jp
g
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200905/f04696c036c779cd46e78db7f6aa53ac.jp
g
Ритуал за историческо Помирение ще се проведе във Варна
dnews.bg
Идеята на Мъск да свърже човешки мозък с компютър - повече маркетинг,
отколкото иновация
bloombergtv.bg
Общинските съветници от Банско с декларация срещу опитите на Разлог да си
присвои рожденото място на Неофит Рилски
focus-news.net

