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Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia 
 

Zapraszamy na wystawę LHC, 1-6 czerwca 2009 r. 

do Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w Białymstoku. 

 
Jest to wystawa poświęcona LHC (Wielki Zderzacz Hadronów) - największemu na świecie urządzeniu 
badawczemu zbudowanemu przez fizyków w CERN (Europejska Organizacja Fizyki Jądrowej) koło Genewy. 

W ramach zwiedzania wystawy dostępne będą interaktywne prezentacje multimedialne, demonstracje zjawisk 
fizycznych i urządzeń technicznych, animacje, filmy, itp.  

Uroczyste otwarcie wystawy 
z wykładem inauguracyjnym dr hab. Tadeusza Krogulskiego, prof. UwB 

odbędzie się w poniedziałek, 1 czerwca o godz. 10:00 
w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej (VI piętro). 

Wystawa dla szerokiej publiczności (bez limitu wieku!) będzie czynna w następujących dniach: 
- 1 czerwca (poniedziałek) w godzinach 12-17, 
- w dniach od 2 do 5 czerwca w godzinach 9-14 i 16-18, 
- 6 czerwca (sobota) w godzinach 11-17. 

W dniach 1-5 czerwca wystawa będzie czynna dla grup zorganizowanych. Wejścia grup co 30 minut w 
godzinach otwarcia wystawy. 

Wizytę kaŜdej grupy rozpocznie prelekcja w sali wystawowej Biblioteki (parter budynku, wejście z hollu 
głównego), stanowiąca przygotowanie do zrozumienia prezentowanych na wystawie urządzeń i zjawisk. 
Objaśnień udzielać będą osoby zaangaŜowane w pracach przy LHC oraz specjaliści w dziedzinach fizyki i 
techniki jądrowej. 

Wystawę przygotowała grupa polskich instytucji naukowych współpracujących z CERN: Wydział Fizyki 
Politechniki Warszawskiej, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Wydział Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Politechnika 
Wrocławska i Wrocławski Park Technologiczny. 

Przygotowanie i organizacja wystawy zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego, instytucje współorganizujące i sponsorów, a pomocy udzieliły takŜe CERN, Państwowa Agencja 
Atomistyki, Warszawski Festiwal Nauki (w ramach którego wystawę pokazano po raz pierwszy). 

 
Więcej informacji pod adresami http://physics.uwb.edu.pl oraz www.lhc.edu.pl  

Zapisy dla grup zorganizowanych pod numerami telefonów 085-7457239, 085-7457222 
w Dziekanacie Wydziału Fizyki UwB, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. 

e-mail: besa@uwb.edu.pl 

Dziekan Wydziału Fizyki     Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
dr hab. Eugeniusz śukowski, prof. UwB    mgr Halina Brzezińska-Stec 

 
 


