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Успели учени от БАН ориентират докторанти за избора им на кариера
Монитор
http://print-and-broadcast.s3-website.eu-central1.amazonaws.com/BG/print/20210426/1e89adcea2585c64b89a9dc52d949e48.jpg

Може ли да се разчита на антителата след преболедуване на COVID-19?
https://nova.bg/news/view/2021/04/24/324246/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8
2%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8
3%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-covid-19/

Според проучване: Само 500 от 10000 оздравели с антитела след година
Телеграф
http://print-and-broadcast.s3-website.eu-central1.amazonaws.com/BG/print/20210425/6e44ea43500d2f4ae1f1f252e369a96f.jpg

Проф. Витанов: 25 юли е реалистична дата за групов имунитет при сегашния
темп на ваксиниране
https://bntnews.bg/news/prof-vitanov-25-yuli-e-realistichna-data-za-grupov-imunitet-prisegashniya-temp-na-vaksinirane-1104434news.html

ПРОФ. ОГНЯН КУНЧЕВ: Децата да учат присъствено лете, а да почиват през
зимата
Марица
http://print-and-broadcast.s3-website.eu-central1.amazonaws.com/BG/print/20210426/84cc0d8fc3b12229ca9c616b5b66f97b.jpg

Сребърни монети на царете Иван Александър и Михаил Шишман са част от
колекция "Средновековни български монети"
bta.bg
Вирусолог за ваксинациите: Престъпление е да оставиш възрастните за
накрая
dnes.bg

БАН разработва решение за растителна защита (Видео)
durjavnik.bg

Проф. Павел Стоев: Културните институции имат нужда от подкрепа, надявам
се да успеем в най-скоро време да заличим щетите, нанесени от пандемията
focus-news.net

Проф. Павел Стоев: В изложбата „Дивите пандемии“ показваме пътищата на
проникване на зоонозите и как всъщност до голям степен човекът е техен
причинител
focus-news.net

Проф. Павел Стоев, директор на Националния природонаучен музей: През
2020 г. има около 30% спад на посетителите
focus-news.net

Мушкато с аромат на Кока-Кола и други чудатости в Ботаническата градина
bgnes.bg
front.bg

Създадоха мушкато с аромат на мента и Кока-Кола
frognews.bg

Мушкато с аромат на мента, ябълка, че дори и на Кока-Кола
dnes.bg

Радина Илиева, етнолог: Лазаруването и коледуването са своеобразен изпит
дали момите и момците са готови за женитба
focus-news.net
Радина Илиева, етнолог: Изключително разпространено е вярването, че в
къща, в която са пели и играли лазарици, ще има здраве, дълъг живот и
берекет
focus-news.net

Радина Илиева, етнолог: Обичаите на Лазарница са весели и отразяват
събуждането на природата
focus-news.net

Радина Илиева, етнолог: Лазар е считан за господар на горите, който носи в
ръцете си балтия, за да сече гори и шубраци, та да правят хората ниви
focus-news.net
Наблюдаваме първата супер Луна за 2021 г.
Дума
http://print-and-broadcast.s3-website.eu-central1.amazonaws.com/BG/print/20210426/4a31999b292941a5906bed5ac8bd2a2d.jpg

