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Най-интересните новини в MediaBricks.bg тази седмица от света на науката, 

образованието, технологиите и българските олимпийци по природни науки

Брой 07

Избраха българските ученици, които 
отиват в MIT на Международната лятна 
изследователска програма 2023

Зрелищна наука 
зарадва над 
500 зрители 

във Вечерта на 
химията

(снимки и видео)

След финално интервю пред 
жури бяха избрани българските 
ученици, които ще участват 
в Международната лятна 
изследователска програма 
(Research Science Institute – RSI) 
в Масачузетския технологичен 
институт (MIT). Ученическият 
институт по математика и 
информатика (УчИМИ) избра 
Деян Хаджи-Манич от МГ 
„Д-р Петър Берон“, Варна. 
На предното интервю през 
февруари бе избран Радостин 
Чолаков от МГ „Акад. Кирил 
Попов”, Пловдив. Двамата ще 
участват през следващата 
година на RSI’23. 

Във Вечерта на химията 
бе забъркано страхотно 
3-часово научно шоу, което 
зарадва над 500 души 
този петък. Зрителите 
видяха, чуха и усетиха колко 
зрелищна може да бъде 
науката и колко пленяваща 
е химията. Организатори 
на този научен празник бяха 
„Корпус за бързо гърмене“.

Готова е кулата за новия 
1.5-метров телескоп в НАО 
Рожен, който ще заработи 
през пролетта на 2023 г.

Приключиха дейностите по 
изграждането на кулата за 
новия 1.5-метров телескоп в 
Националната астрономическа 
обсерватория в Рожен към 
Института по астрономия 
на БАН. На 25 ноември беше 
монтиран 6-метровият купол, 
като през пролетта на 2023 г. ще 
се монтира и самият телескоп.

Д-р Нина Кънева-Добревска, д-р Мая Жекова и 
д-р Катерина Такова-Сакалийска са отличени с 

наградата „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО

Преди 50 години на 
1 декември 1972 г. 
България става 
космическа държава

Батерия магнезий-
въздух, разработена 
от български учен, 
ще работи с океанска 
вода на Антарктида

Вижте видеото на 
НАСА, което показва 
най-зрелищните 
моменти от мисията 
Artemis 1 до Луната

„Най-великото шоу на Земята“ на 
еволюционния биолог Ричард Докинс 
идва в ново издание
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