
  
  

 

100 YEARS of CREATING A COMMON 
LANGUAGE FOR CHEMISTRY 

  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) v neděli 28.července 2019 
oslaví 100. narozeniny. 

Česká společnost chemická je přidruženou organizací IUPAC a proto bychom Vás 
rádi upozornili na několik zajímavých aktivit, které IUPAC k této události připravila a 
do kterých se stále můžete zapojit. 
  

Uspějte ve výzvě Periodic table challenge! 
Připojte se k oslavě 100. narozenin IUPAC přijmutím výzvyPERIODIC TABLE 
CHALLENGE.  

  

Vyhrajte poster s podpisy Nobelistů! 

Chcete-li být ještě aktivnější, oslavte 100. narozeniny IUPAC soutěží Nobelium 
Contest o periodickou tabulku podepsanou 12 laureáty Nobelovy ceny za 
chemii. 
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https://iupac.org/100/pt-challenge/nobelium-contest/
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Inspirujte se prací úspěšných chemiků! 

K oslavám 100. výročí IUPAC a Mezinárodního roku periodické tabulky IUPAC 
s International Younger Chemists Networksestavily Periodickou tabulku mladých 
chemiků (Periodic Table of Younger Chemists). 
  

Čtěte IUPAC příběhy! 
Chcete se dozvědět co je chemický kód InChI? Nebo jak IUPAC spolupracuje 
s Wikipedií? Zajímá Vás, které vědkyně IUPAC ocenil cenou IUPAC Distinguished 
Women in Chemistry or Chemical Engineering Award? 

Přečtěte si některou z IUPAC Stories nebo sami nějakou napište! 
  
  

Tým ČSCH 
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