Europejska
Noc Muzeów
na p ol i t echn ice gda ń sk ie j

18 maja 2019
19:00 –1:00

A

Gmach Główny
hol przed Biblioteką (poziom I):                                                                     

•

Konkurs dla dzieci Detektyw Ułamek na
tropie zaginionej książki

godz. 19.00–1.00 – pokazy kaligrafii: napiszemy
twoje imię po chińsku, japońsku, rosyjsku …

•

Café Bibliothèque – nastrojowy wieczór
w klimacie francuskiej kawiarni

godz. 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 – historyczne
budynki Politechniki Gdańskiej kryją wiele
tajemnic. Opowiedzą o nich, podczas krótkiej
prelekcji połączonej z wycieczką, prof. Jakub
Szczepański i Agnieszka Szuta z Wydziału
Architektury. Uwaga! O godz. 22.00 – prelekcja i oprowadzanie w języku angielskim. Czas
trwania: ok. 45 min.

•

Gabinet poliglotów – w Bibliotece PG można
znaleźć książki w wielu różnych językach:
holenderskim, kaszubskim, katalońskim,
rumuńskim… Potrafisz je rozpoznać? Zapraszamy do zabawy w poliglotę!

godz. 20.00 – pokaz tradycyjnego tańca chińskiego
godz. 21.00 – pokaz tradycyjnego tańca hinduskiego

Maksymalna liczba uczestników: 30

A

Gmach Główny
Sala Senatu (poziom II)
godz. 19.00-1.00

•

godz. 21.30, 22.30 – koncerty Akademickiego
Chóru Politechniki Gdańskiej

Co kryje się za drzwiami Sali Senatu, najbardziej reprezentacyjnego wnętrza PG?
Opowiedzą o nim pracownicy Sekcji Historycznej Biblioteki PG

Javier Busto – O Magnum Misterium
Javier Busto – Poema o un olmo seco
Cecil Effinger – Pastorales

B

godz. 19.00-1.00

Robert Schumann – Im Walde
Karol Szymanowski – Panie muzykancie prosim zagrać walca

•

Jak przed stu laty wyglądał gabinet profesora, a jak kwatera, w której mieszkał żak?
Rekonstrukcje przygotowała i opowie o nich
kustosz Barbara Ząbczyk-Chmielewska

•

Z historii Politechniki Gdańskiej (prezentacja
multimedialna)

Karolina Kacprzycka - obój
Mariusz Mróz – dyrygent

A

Gmach Główny
Biblioteka PG
godz. 19.00–1.00

•

Nocne rozmowy w cztery oczy
Biblioteka Politechniki Gdańskiej tej nocy
stanie się przestrzenią nocnych rozmów! To
jedyna okazja, by porozmawiać w cztery oczy
z naukowcami i studentami z całego świata,
którzy swoje miejsce znaleźli na Politechnice
Gdańskiej. Dlaczego wybrali Gdańsk? Za co
kochają to miejsce, a czego im tu brakuje?
Przyjdź i poznaj międzynarodowe oblicze
naszej uczelni. Rozmowy w języku polskim,
angielskim, rosyjskim, hiszpańskim.
Zapisy i pełna lista rozmówców – u bibliotekarzy.

Gmach Główny
Dziedziniec Fahrenheita

C

Gmach Główny
Dziedziniec Heweliusza
godz. 19.00–1.00 – warsztaty rysunku dla
każdego, konkursy i zagadki dla maluchów
(z nagrodami), prowadzący: pracownicy
Wydziału Architektury
godz. 19.00–1.00 – wystawa projektów studentów Wydziału Architektury
godz. 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00
– Jak działa wahadło Foucaulta? – krótkie
prelekcje przy wahadle. Zbiórka przed Audytorium Maximum, prowadzący: pracownicy
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej. Czas trwania: ok. 30 min.

Gmach Główny
Hol przed Audytorium Maximum
godz. 19.00–1.00 – pokazy doświadczeń
fizycznych, wystawa zabytkowego sprzętu
i aparatów fizycznych z przedwojennego
wyposażenia uczelni

D

Gmach Główny
Audytorium Maximum
godz. 20.00 – wykład dr. Marcina Dampca „Światła wielkiego miasta – o źródłach
promieniowania elektromagnetycznego”.
Czas trwania: ok. 60 min. Maksymalna liczba
uczestników: 280

E

godz. 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 – pokazy z wyładowań elektrycznych – generator
Van den Graffa oraz oddziaływań elektrostatycznych i elektrodynamicznych, a także
lewitacji magnetycznej

G

Laboratorium Maszynowe
na Wydziale Mechanicznym
godz. 19.00–1.00:

• wystawa zabytków techniki w Hali Maszyn
• retro atrakcje w sali LM10:

		– 2 stanowiska do gier - Commodore 64
i Amiga 500, duży ekran i klasyczne dżojstiki
– kącik z Wilkiem i zającem, wyświetlanym
z projektora 8 mm

Budynek A Wydziału Chemicznego
Audytorium Chemiczne

– baloniki z helem

19:30, 21:30 i 23:30, sala LM 10 – Szlakiem
tajemnic Kampusu PG i okolic – prelekcja
oraz spacer po trasie: wieża ciśnień – kapliczka – chłodnia kominowa – główny trakt
kampusu – były cmentarz św. Katarzyny –
cerkiew / krematorium – cmentarz urnowy
na Wzgórzu Szubienicznym – zbiornik wody
Stary Sobieski. Opowiadać i oprowadzać będzie pasjonat historii techniki dr inż. Michał
Klugmann z Wydziału Mechanicznego

godz. 20.00, 22.00, – wielkie nocne pokazy
reakcji chemicznych. Pod osłoną nocy
przeniesiemy się w czasy alchemii, aby jak
dawniej poszukiwacze kamienia filozoficznego dokonać niezwykłych odkryć. Gra ognia,
światła i barw rozświetli historyczną salę
Audytorium Chemicznego. Czas trwania:
60 min. Maksymalna liczba uczestników: 150
godz. 19.00–1.00 – gra przestrzenna „Wirus
atomus grozus aronius zagraża światu.
Znajdź antidotum”. Zapisy w punkcie informacyjnym od godz. 19.00. Czas trwania gry:
ok. 60 min.

F

Budynek Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki  
godz. 19.00–1.00 – zwiedzanie sali audytoryjnej E1 z zabytkowym wyposażeniem dawnej
hali napędu elektrycznego, prezentacja
zabytkowych tablic i maszyn; prezentacja
multimedialna „Z historii PG”
godz. 19.00–1.00 – wystawa unikatowych,
zabytkowych eksponatów Katedry Metrologii i Systemów Informacyjnych (m. in.: urządzenia pomiarowe, kompensatory, rezystory
wzorcowe) – sala E9

Program

D

Czas trwania ok. 60 min. Maksymalna liczba
uczestników: 30. Zapisy na prelekcję i wycieczki w punkcie informacyjnym od godz.
19.00.

i

Zapraszamy do punktu
informacyjnego przy wejściu
na kampus od strony ulicy
G. Narutowicza, tuż przy bramie
głównej.

zobacz atrakcje
na mapie kampusu

G
F

B

A
C
E
D

Atrakcje:

Lokalizacja wg oznaczeń
na mapie kampusu i budynkach

A

Gmach Główny – hol, Biblioteka, Sala Senatu

B

Gmach Główny – Dziedziniec Fahrenheita

C

Gmach Główny – Dziedziniec Heweliusza

D

Gmach Główny – Audytorium Maximum

E

Bud. Wydziału Chemicznego – Audytorium Chemiczne

F

Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

G

Audytorium E-1
Laboratorium Maszynowe
na Wydziale Mechanicznym
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www.campus.pg.edu.pl

