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

образованието, технологиите и българските олимпийци по природни науки
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Избраха младежите, които ще представят
България на световните научни панаири –
ISEF и Expo Sciences

На 21 януари се проведе на 
годишното издание на „Панаир 
на науката и иновациите“ 
– Innofair 2023, където бяха 
избрани българските 
участници за два от най-
престижните световни научни 
панаира – Regeneron ISEF и 
Expo Sciences Luxembourg. 
Младежите се състезаваха 
със своите проекти в 
сферата на природните, 
социалните, историческите 
и медицинските науки, 

както и в областта на 
информационните и 
комуникационните технологии 
и математиката. След 
оспорвана надпревара журито 
излъчи 5 млади учени да 
участват на Regeneron ISEF 
и един на Expo Sciences Lux-
embourg. Също така имаше 
и допълнителни награди за 
най-добрите разработки, 
осигурени от партньорите на 
Innofair 2023.
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Фондация „Карол Знание“ 
връчи годишните си награди 
за докторантска стипендия
и „Предприемач в науката“
На официална церемония на 25 януари 

фондация „Карол Знание“ връчи наградите си на 
победителите в конкурсите за докторантска 
стипендия и „Предприемач в науката“. След 
изключително силния и равностоен финал 
тази година инж. Цветомир Гечев, докторант 
в Технически университет, София спечели 
докторантската стипендия в размер на 10 
000 лева. А победител в конкурса „Предприемач 
в науката“ е Петко Стоев от секция Кибер-
физични системи към Института по 
информационни и комуникационни технологии – 
БАН, който заслужи чека за 30 000 лева.

Националният конкурс за 
ученици и студенти – „Млади 
таланти“ на МОН приема 
научни проекти до 20 март
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Видео „Кръжок по 
астрономия“: 

Д-р Орлин Станчев 
– Приложение на 

машинното обучение
в астрономията 2

(пълен запис) Прочетете ТУК

До средата на февруари 
наблюдаваме най-ярката очаквана 
комета за 2023 г. – C/2022 E3 (ZTF)

Вижте как робот променя състоянието си 
от твърдо в течно и отново в твърдо, за да 
премине препятствие (видео)
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