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Референдум • Подценихме ли опасността от COVID-19?
https://www.bnt.bg/bg/a/podtsenikhme-li-opasnostta-ot-covid-19

Разговор с доц. Андрей Чорбанов, ръководител на департамент „Имунология”
в Института по микробиология на БАН
БНР
https://bnr.bg/horizont/post/101298287/doc-andrei-chorbanov-epidemiata-shte-prestanekogato-vsichki-se-sreshtnat-s-koronavirusa

Доц. Чорбанов: Повечето хора няма да разберат, че са били заразени
dnes.bg

НОВО ОТКРИТИЕ: Кръвната група е от значение при COVID-19
novatv.bg
Доц. А. Чорбанов: Не може да се говори за втора вълна на коронавируса
medicalnews.bg
8 са починали за денонощие от КОВИД-19
Дума
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/0c8510fe47b3d7a7b1057b9c0b6f79fb.jp
g

Проф. Маргарита Апостолова: Далече сме от създаването на ваксина против
COVID-19
focus-news.net

Проф. д-р Маргарита Апостолова, БАН: Вирулентността на COVID -19 не е
намаляла
focus-news.net
Проф. Маргарита Апостолова: Далече сме от създаването на ваксина против
коронавируса
actualno.com
Акад. Ангел Гълъбов пред novini.bg: Сега е пикът на COVID19 у нас
novini.bg

Проф. Витанов: Заразените с Ковид-19 може да са петцифрено число наесен
retro.bg

Постерна експозиция "Големите епидемии в историята"
Дума
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/c41e2b79301c9b7b91b528242afee849.j
pg
Големите епидемии в историята в изложба на БАН
clinica.bg

Доц. Ваня МИЧЕВА от Института по български език на БАН: Македонски
език има, но е с български произход
Трета възраст

http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/45ca538b252ba00acadbc3dfcff6930b.jp
g
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/89f14fdb5830a1e0b9c6934fc56b615a.jp
g

И отново за буквите
bnr.bg

Доц. Ана Кочева, БАН: Трябва още повече да се работи за българските
неделни училища и за курсовете по български език в Албания
focus-news.net
Доц. д-р Людмил Вагалински, археолог: 32 римски крепости по Дунав
кандидатстват за ЮНЕСКО
Трета възраст
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/3d94ecb02f2f16354c0ff8a5fd8a599b.jp
g

Експерти от БАН реставрират ценната колекция от животни на Хуманитарна
гимназия
Борба
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/195731b04a95b0351f48c29d50210311.j
pg
http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/fa34209b2dfd6bf2c17292b51a86d749.j
pg

ПРОФ. АНТОАНЕТА ХРИСТОВА, политически психолог: ГЕРБ няма
алтернатива и това е проблем
Марица

http://mlpdata.perceptica.com/static/media/print/20200624/6986ae016a1bd9b58fc6c5d8046428a5.j
pg

Само в Lupa.bg: Световна дигитална валута сменя долара
lupa.bg
Войн Божинов: Вучич играе сложна политическа игра
https://bnr.bg/horizont/post/101298403/voin-bojinov-vuchich-igrae-slojna-politicheskaigra
Експозиция "С Мъдрост в сърцето. Инж. Иван Иванов - кмет на София 19341944 г."
https://bnr.bg/horizont/post/101298794/ekspozicia-s-madrost-v-sarceto-inj-ivan-ivanovkmet-na-sofia-1934-1944-g
Доц. Спас Ташев: Не всички българи ще декларират етническата си
принадлежност на преброяването в Албания
Асимилацията − предизвикателство пред българските общности в Западните
Балкани
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101298829/doc-spas-tashev-ne-vsichki-balgari-shtedeklarirat-etnicheskata-si-prinadlejnost-na-prebroavaneto-v-albania

Пламен Карталов: Завършваме Голямата базилика до 4 години
trud.bg
Обсерватория „Рожен“ отново отваря врати за посетители през юли
bnr.bg
Topnovini.bg

