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Среща с г-жа проф. Никол Моро, президент на Международния съюз по чиста и 
приложна химия (IUPAC) 

 
От 14 до 18 април 2010 г. в София се състоя редовната годишна среща на 

ръководството на Международния съюз по чиста и приложна химия. Участваха всички 
членове на ръководство на съюза, включително и директорите на отделения и дирекции 
– общо 43 души. Президентът на Международния съюз по чиста и приложна химия г-
жа проф. Никол Моро беше любезна да се съгласи да изнесе лекция пред нашата 
химически общественост на тема „IUPAC и Международната година на химията 2011“. 
Лекцията бе изнесена на 16 април (петък) 2010 г. от 10.00 часа в ЦУ на БАН, на ул. „15 
ноември“ № 1. 
Лекцията на г-жа проф. Никол Моро се състоя от две части. Първоначално тя разказа 

за задачите и дейността на IUPAC, като изясни и възможностите които IUPAC дава за 
разработване на проекти, финансирани от тях. Втората част бе посветена на 
Международната година на химията – 2011 г. Тя разказа за инициативата подета от 
IUPAC за обявяване от Общото събрание на ООН на 2011 г. за Международна година 
на химията. Годината 2011 е избрана поради това, че е 100-годишния юбилей от 
присъждането на Нобеловата награда по химия на Мария Склодовска Кюри. Тя изтъкна 
значимостта на решението за обявяване на 2011 г. за Международна година на химията 
за популяризирането на химията сред обществото и препоръча на всички химици 
максимално да го използваме за разясняване решаващата роля на химията за бъдещето 
на човечеството. Г-жа проф. Никол Моро информира за програмата на IUPAC за 
предвижданите чествания и подчерта, че основната тежест следва да бъде изнесена от 
националните комитети на IUPAC и от националните дружества на химиците. Тя изяви 
задоволство от програмата разработена от Съюза на химиците в България и от 
Националния комитет на IUPAC с мероприятия свързани с тази година. Накрая бяха 
задавани въпроси, а след закриването на събранието г-жа проф. Моро остана още дълго 
в залата и всеки, който желаеше, имаше възможност да разговаря с нея. 
Прекрасна инициатива на Съюза на химиците в България беше организираният на 17 

април скромен коктейл за всички гости от IUPAC. Членовете на Ръководството на 
Съюза на химиците в България и членовете на Националния комитет на IUPAC имаха 
възможност да се срещнат и водят непринудени разговори със своите партньори от 
отделенията и дирекциите на IUPAC, с много от които те се познаваха само чрез 
кореспонденция. 
Организирането на редовната годишна среща на ръководството на IUPAC в София е 

признание за химията у нас. 
 

Х. Баларев 

 
От дясно на ляво: проф. Никол Моро, президент на Международния съюз по чиста и приложна химия,  

и националният ни представител в организацията проф. Христо Баларев. 


