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Владимир Зарев и биолог по инвитро растителни системи вече са академици
24 Часа; Print Media; p.8

Избраха още трима нови академици
duma.bg

Атанас Павлов, Владимир Зарев и Светланка Куюмджиева са новоизбраните
академици на БАН
bta.bg

БАН избра още трима академици в две области
monitor.bg

Ръководителят на проучванията в Провадия-Солницата стана академик
moreto.net

Праисторикът Васил Николов стана академик
nbp.bg
Владимир Зарев стана академик на БАН
ploshtadslaveikov.com
Проф. Григор Горчев и проф. Чавдар Славов избрани за академици
medicalnews.bg
•
dnesplus.bg, Проф. Григор Горчев е избран за академик на БАН
•
breaking.bg, Проф. Григор Горчев бе избран за академик
•
tribune.bg, Проф. Григор Горчев е избран за академик на БАН

Академик Григор Горчев от Плевен: Ще продължа да помагам на хората и да
развивам новите методи за лечение
bta.bg

Историкът Свелозар Елдъров: Договорът за добросъседство и сътрудничество
е несъстоятелен
https://bntnews.bg/news/istorikat-svelozar-eldarov-dogovorat-za-dobrosasedstvo-isatrudnichestvo-e-nesastoyatelen-1173411news.html

Проф. Елдъров: Когато РСМ влезе в ЕС ще претърпим научно поражение
actualno.com

Български учени ще представят изследване за преживяванията на работещи
родители по време на COVID-19 на международна конференция в Румъния
bta.bg
Експерти: Който владее изкуствения интелект, той ще диктува начина ни на
живот
bta.bg

Проф. Пенка Петрова: Не можем да овладеем пандемията заради желанието на
политиците да печелят електорат
offnews.bg
•
bnr.bg, Проф. Пенка Петрова: Политиците не могат да си позволяват да казват,
че няма да се ваксинират
•
bnr.bg, Проф. Пенка Петрова: Политиците не могат да си позволяват да казват,
че няма да се ваксинират

Проф. Петрова: Ако не овладеем пандемията може да стигнем и до 1000
жертви на ден
bgonair.bg

Това ще бъде най-смъртоносната вълна, смята математикът
Антони Рангачев: Досега имаме 44 хиляди починали повече от обичайното за
България
https://bnr.bg/horizont/post/101548638/

Вицепрезидентът Илияна Йотова проведе онлайн среща с експерти по
информационни и комуникационни технологии, специалисти и учени в
сферата на високите технологии
focus-news.net

В Медицинския университет в Плевен утре ще се състои премиера на книгата
"Българските азбуки"
bta.bg

"Духът на здравето": Как да разпознаем симптомите на мозъчен инсулт?
btv.bg
Арх. Мирелла Кафкова от Център за върхови постижения „Наследство БГ“
nauka.bg

