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Брой 6 (16)

През 2023 година ще се наблюдават общо
4 затъмнения – 2 слънчеви и 2 лунни (обзор)

През 2023 година ще 
се наблюдават общо 4 
затъмнения. Две от тях ще 
бъдат слънчеви – хибридно 
на 20 април и пръстеновидно 
на 14 октомври. Останалите 
две ще са лунни – от 
полусянката на Земята на 5 
май и частично с малка фаза 
на 28 октомври. От България 
ще могат да се наблюдават 

двете лунни затъмнения. 
Кои са всички забележителни 
астрономически явления през 
2023 година като видимост на 
планетите, по-ярки комети, 
по-активни метеорни потоци, 
и как да ги наблюдаваме ни 
обяснява астрофизикът 
Пенчо Маркишки и катедра 
„Астрономия“ към СУ.

За втора година ще се 
проведе образователно-
менторската програма PARA 
робо инкубатор, организирана 
от сдружение „Професионална 

асоциация по роботика и 
автоматизация“ (PARA). Срокът 
за кандидатстване с идея или 
проект е 20 февруари. 

Студенти, магистри, 
докторанти и млади учени 
по астрономия, физика, 
инженерни, компютърни науки 
и математика могат да 
кандидатстват за участие в 
заключителните три школи 

в рамките на проекта STEL-
LAR („Научно и технологично 
усъвършенстване 
чрез използване на 
постиженията на LOFAR в 
радиоастрономията“).

Фондация „Еврика“ връчи 
големите си годишни награди 

и 42 стипендии на изявени 
ученици и студенти

На 31 януари в НДК се проведе тържествената 
церемония по награждаване на лауреатите 
на наградите на фондация „Еврика“ за 2022 
г. за постижения в науката и за най-добър 
млад мениджър, изобретател и фермер. Те се 
присъждат на млади хора за техните значими 
постижения в науката, за изобретения с 
голяма обществена значимост, за постижения 
в управлението на стопански организации, 
както и за най-високи резултати в развитието 
на селскостопански дейности. Заедно с това 
фондация „Еврика“ връчи и 42 стипендии на 
изявени ученици и студенти. Всички те са 
печелили конкурси или са завоювали медали за 
България от най-престижните международни 
състезания по математика, информатика, 
физика, химия и биология.
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Започна кандидатстването за второто 
издание на PARA робо инкубатор – 
български инкубатор по роботика

Астрономи откриха 12 нови луни 
около Юпитер – така планетата вече 

има общо 92 естествени спътника

Започна кандидатстването за 3 школи 
STELLAR по радиоастрономически 
изследвания и технологии

57 години от първото 
успешно кацане на Луната 

на апарат, създаден от 
човека (видео)

52 години от
успешното кацане

на мисията Аполо 14
на Луната (видео)
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