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Проф. Александрова: Няма потвърждение за по-лек вариант на COVID 19

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-radostina-aleksandrovanjama-potvarzhdenie-za-po-lek-variant-na-covid-19.html

Разговор с доц. Чорбанов, Институт по микробиология на БАН
Нова Телевизия
https://nova.bg/accents/view/2020/06/19/291407/%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81
-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%
8A%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%
80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8
2%D0%B5-%D1%81-covid-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
Доц. Чорбанов: Голяма част от хората не образуват антитела
24chasa.bg
Ръстът на заболелите от коронавирус е очакван, твърди шефът на департамент
„Имунология“ в Института по микробиология на БАНДоц. Андрей Чорбанов:
Не изпадайте в параноя заради COVID-19, маските на плажа са излишни
epicenter.bg
Пандемията ще засили интереса на младите към молекулярната медицина,
според чл. кор. Христо Найденски
bta.bg

Мнението на експертите: Увеличаващите се огнища на коронавирус у нас
крият рискове
https://btvnovinite.bg/bulgaria/mnenieto-na-ekspertite-uvelichavashtite-se-ognishta-nakoronavirus-u-nas-krijat-riskove.html
Разговор с акад. Ангел Гълъбов, вирусолог
https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/virusolog-karantinata-u-nas-trjabvashe-da-e-postroga-i-po-dalga.html

Вирусолог: Ситуацията с вируса няма да приключи скоро, но ще има ваксина
168chasa.bg
Акад. Гълъбов: Епидемията няма скоро да приключи, вероятно сме в разгара
на първата вълна
actualno.com

Мария Габриел: Оптималният срок за ваксина срещу COVID-19 е 2021 г.
Монитор
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200620/253b910fb2a2811db90a11b3a76e54c9.j
pg
Питай БНТ • На ръба на демографска криза ли се намираме?
https://www.bnt.bg/bg/a/na-rba-na-demografska-kriza-li-se-namirame

Нашето общество е уморено от скандалите и няма време да мисли за
догонващо развитиеПроф. Иван Ангелов: Стратегия за догонващо
икономическо развитие на България до 2040 година
epicenter.bg

Таблети, купени с дарени от учени от БАН пари, подариха на сираци в
Берковица
novini.bg

Румен Радев ще популяризира по света античния град Хераклея Синтика край
Рупите
news.bg

Документи разкриват бита преди 130 г.
Труд
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200622/cc9f046b112ca2cc365292e2008dd1d7.j
pg

Репресии върху българите в Албания не били оказвани
news.bg

Акад. Константин Косев: В Европа вече няма лидери като Бисмарк
bgnesagency.com

Акад. Косев: Представата за Бисмарк е погрешна, Железният канцлер е
помогнал за освобождението на България
debati.bg
Дискутират дегитализацията на културното наследство на международна
видеоконференция
trud.bg
Физикът Пенчо Маркишки: Тази година ще посрещнем астрономическото
лято на 21 юни в 00.44 часа българско време
focus-news.net

Физикът Пенчо Маркишки: Пръстеновидното слънчево затъмнение ще се
наблюдава от България като частично с малка фаза
focus-news.net

Физикът Пенчо Маркишки: На 21 юни ще се случи пръстеновидно слънчево
затъмнение
focus-news.net

ПО ВРЕМЕ НА ЗАТЪМНЕНИЕТО ЗА СЕКУНДИ: Ентусиасти погледнаха
слънцето с просто око
Телеграф
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200622/f682e44238db2d9a2143a5dcc8b39796.j
pg

Днес настъпи астрономическото лято
Нова Телевизия

