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La professora Beletskaia es va graduar i es va doctorar en Química per la Universitat 

Estatal de Moscou el 1955 i el 1963, respectivament, i va arribar a ser-hi catedràtica el 

1971. El 1992 va ser nomenada acadèmica de ple dret de l'Acadèmia de Ciències de 

Rússia. Des del 1989 és directora del Laboratori de Química dels Organoelements 

d'aquesta universitat. 

Va començar l’activitat investigadora en el camp dels mecanismes de reacció, i va ser 

pionera en el seu estudi per a la substitució electrofílica i per a reaccions dels compostos 

organometàl·lics. Va confeccionar una de les primeres escales d'acidesa de l'enllaç 

carboni-hidrogen que li va permetre estudiar la reactivitat dels carbanions. Més tard, va 

estudiar mecanismes de la substitució nucleofílica aromàtica i vinílica. Va ser també 

capdavantera en l'aplicació dels elements de les terres rares i de la catàlisi amb metalls de 

transició en síntesi orgànica, així com de la catàlisi en el medi aquós i lliure de lligands, i 

en aquest sentit es va avançar al concepte de la química verda (green chemistry). Més 

recentment ha desenvolupat nous sistemes catalítics basats en nanopartícules 

metàl·liques i s'ha interessat per la química supramolecular. 

La seua prolífica activitat científica es resumeix en més de mil articles, quatre llibres, 

onze capítols de llibre, trenta-cinc revisions, la direcció de més cent tesis doctorals, 

participació com a ponent plenària o convidada en multitud de congressos internacionals i 

la impartició de més de cent conferències en universitats o en la indústria fora de Rússia. 

Aquesta activitat científica ha sigut reconeguda amb el nomenament de tres doctorats 

honoris causa per les universitats de Córdoba (Argentina), Tècnica de Sant Petersburg i 

Reial Institut de Tecnologia d'Estocolm; amb el de membre honorífic de l'Acadèmia de 

Ciències de Baixkir i Tarrant Distinguished Visiting Professor of Organic Chemistry 

(Universitat de Florida); amb la concessió dels premis Lomonossov, Mendeléiev, 

Nesmeianov, Kapitza (UK), Demidov, Arbuzov i Balandin; va rebre l’Order of the Red 

Banner, el títol de professora honorífica de la Universitat Estatal de Moscou, el Premi 

Estatal de la Federació Russa, el Women in the Engineering Science Award i el IUPAC 

Distinguished Women in Chemistry or Chemical Engineering Award. 



Ha ocupat o ocupa nombrosos càrrecs de gestió i administració científica a escala 

nacional, entre els quals cal destacar el d'editora en cap de la revista Russian Journal of 

Organic Chemistry, membre dels consells científics sobre Catàlisis i Química Orgànica de 

l'Acadèmia de Ciències de Rússia; també membre de la Comissió Governamental sobre 

l'Estat de la Ciència i Tecnologia, adjunta a l'Oficina del President de la Federació Russa. 

A escala internacional ha sigut o és membre del consell editorial de destacades revistes 

d’investigació. Des del 1998 és membre del programa COST, European Cooperation in 

Science and Technology. Ha sigut també membre del consell científic d'INTAS, una 

associació internacional que promou la cooperació amb científics dels nous estats 

independents de l’antiga Unió Soviètica. 

La seua dedicació més àmplia a la gestió en l'àmbit internacional ha sigut la dels 

serveis prestats a la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), per a la 

qual ha actuat com a secretària, vicepresidenta i presidenta de la Divisió de Química 

Orgànica. Ha sigut membre del Comitè Científic Internacional de la IUPAC i representant 

d'aquesta en nombrosos congressos i simposis. Des del 1991 a 2005 va ocupar el càrrec 

de Vicepresidenta del Comitè sobre Destrucció d'Armes Químiques de la IUPAC. 


