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Проф. Ана Кочева:С РСМакедония нямаме малцинствени проблеми
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/prof-kocheva-kljuchat-za.html

ПРОФ. АННА КОЧЕВА, ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРИ БАН": Не бива да се
намесват чужди сили в отношенията ни с РСМ
Труд; Print Media; p.3

Национален кръг "За Македония" бе създаден вчера
Труд; Print Media; p.1, p.10, p.11

Учени се събраха в Национален кръг за Македония
Телеграф; Print Media; p.4
Документална изложба "Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици"
Земя; Print Media; p.16
Проф. Анисава Милтенова твърди, че двамата братя Кирил и Методий са имали високо
образование
https://bnr.bg/horizont/post/101645139/prof-anisava-miltenova-tvardi-che-dvamata-brata-kiril-imetodii-sa-imali-visoko-obrazovanie

Увеличение на цените от над 50% прогнозира БАН
. Progressive; Print Media; p.5
Наши сънародници в Германия разпространяват флайери за 24 май
desant.net

Отбори от 11 сливенски училища се включиха в състезанието „Пиша и чета
правилно“
new.sliven.net

Вежди Рашидов събра елита на бляскава изложба в най-модната столична
галерия (СНИМКИ)
pik.bg

В Медицински университет – Плевен откриха изложба „Звънът – миналото
среща бъдещето”
plevenpress.com

БНР дава право на отговор на един от учредителите на мрежата от клубове за
българо-македонско приятелство
bnr.bg

България се включи в европейската инициатива „Да разпознаем дистонията“
e-zdravey.com

Проф. д-р Лучия Антонова, директор на Института за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ – БАН: Езикът е огромен жив организъм
press.azbuki.bg

Още 562 млн. евро за „Хоризонт Европа“
press.azbuki.bg

Проф. Минасян: Протестите на превозвачите за помощи от бюджета са неприемливи
bnr.bg

Спас Ташев пред Lupa.bg: Кирил Петков се опитва да предаде националния
интерес
lupa.bg

Проф. Минасян: Протестите на превозвачите за помощи от бюджета са
неприемливи
epicenter.bg

Знамена с ликовете на светите Кирил и Методий
bnr.bg

Знамена с ликовете на светите Кирил и Методий
bnr.bg

Време ли е България да проучи находищата си на газ
ekonovini.bg

Системата за атестация опитва да въведе общ подход, позволяващ отчитане на
спецификите на професионалните направления, според Николай Денков
bta.bg

Регионалният академичен център в Плевен показва единствена по рода си
фотодокументална изложба в университета
bta.bg

