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БНТ - Какво ще бъде времето през тази седмица?
Валежи от сняг има повече в западната част на страната особено в Северозападна
България, но превалява и в цяла Северна България. Това каза в "Денят започва" Анна
Дякова, дежурен синоптик на НИМХ-БАН. Тя каза още, че в Северозападните райони
снегът ще бъде най-много до 20 см. Днес без валеж ще бъде остане в югоизточните
райони, а в крайните югозападни снегът ще се примесва и с дъжд. Очаква се затопляне на
времето в сряда.
http://news.bnt.bg/bg/a/anna-dyakova-ban

www.24chasa.bg - Български астрономи участваха в откритие за образуването на
масивни звезди
Международен екип от астрономи, с участието на проф. Невена Маркова от Института по
астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН, направи неочаквано
откритие - във Вселената се раждат много по-голям брой звезди с маси над 30 слънчеви
маси, отколкото се считаше до днес. Това съобщи пресцентърът на Академията. От БАН
поясняват, че тъй като масивните звезди управляват еволюцията на Вселената, това
откритие може да има фундаментални последствия за разбирането относно това как
първичната Вселена е била трансформирана във формата, в която се наблюдава днес.
Откритието беше публикувано на страниците на научното списание Science в първите дни
на 2018 г. и веднага привлече вниманието на електронните медии в Англия, Германия и
Испания, информират от БАН.
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/6664180

БНР - Интервю с Бисер Банчев /резюме/
БНР, "Преди всички"
Тема: Македонският парламент обсъжда ратификацията на Договора за добросъседство с
България
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpSWEdU
AVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQPBlRWU1EaXxYLBAIWVVVGWFMSD
UsNAAIbVwNXAhIPTw==

www.bnr.bg - Утвърдени са новите учебни програми за 10 клас
http://bnr.bg/post/100920662/utvardeni-sa-novite-uchebni-programi-za-10-klas

www.samokov365.com - Златен математически медал за първокласника Мирослав
Грошарски от СУ „Отец Паисий”
Жанета Димитрова Мирослав Грошарски от 1 „а“ клас от СУ „Отец Паисий” взе златен
медал от математическия турнир „Иван Салабашев“. Медалистът от класа на г-жа
Магдалина Иванова – Мирослав е родом от село Горни Окол. Той получи медала си на
официална церемония състояла се в Института по математика и информатика на БАН на
14 януари..
https://samokov365.com/%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1
%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%ba/

www.telemedia.bg - Отличия за учениците от ПМГ „Константин Величков” от
национална конференция
http://telemedia.bg/bg/regioni/pazardjik/otlichija-za-uchenicite-ot-pmg-konstantin-velichkov-otnacionalna-konferencija

www.ardanews.info - Цветелина от „Славейков” отново сред първенците на
национална конференция
http://ardanews.info/?p=121701

100 Вести стр. 8 - Д-р Иван Христов: "Децата четат по-малко, затова техният език е
беден"
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpSWEdU
AVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQPB1NVVF0aXxYLBAIWVVVGWFMSD
UsNAAIbVwNXAhIPTw==

сп. Градът - Инфраструктура стр. 78; 79 - На световния ГИС ден 2017 в България
http://www.mediamonitor.bg/main.php?mil=VQgCDUtFAgEOGkwVVBRbVBYJSwpSWEdU
AVZXEwpLDgEOEFBFRF9bW1EaAhULXggSBwQPBldVVVQaXxYLBAIWVVVGWFMSD
UsNAAIbVwNXAhIPTw==

www.alfarss.net - РАН отвори достъпа до архивите си с научни списания
15.01.2018 21:25
Руската академия на науката заедно с издателство "Наука" предоставят свободен достъп
до архива на списанията на РАН, включително броеве от 2017 година.
http://alfarss.net/1516041948.html

