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GUM zaprasza na Noc Muzeów

Nie widziałeś nigdy dawnych przyrządów pomiarowych do mierzenia czasu, siły,
długości i wielkości fizyko-chemicznych?

Chcesz zobaczyć unikalne w skali europejskiej taksometry dorożkarskie sprzed ponad
100 lat?

Jesteś ciekawy, czym teraz zajmuje się Główny Urząd Miar?

A może sam chcesz zbadać swój refleks albo zmierzyć oszczędności wynikające z
racjonalnego zużywania prądu?

Poznaj historię oraz dzień dzisiejszy GUM - odwiedź Główny Urząd Miar 14 maja
podczas warszawskiej Nocy Muzeów.

Zapraszamy od godziny 18:00 do północy. W programie:

1. Spotkanie z historią metrologii - zobaczysz najważniejsze
zbiory muzealne GUM

Dowiesz się jak i czym nasi przodkowie mierzyli i warzyli. W naszej kolekcji
historycznych przyrządów pomiarowych znajdują się tak cenne okazy, jak m.in.:
pojemnik z mosiądzu o objętości półkorca warszawskiego z 1797 r., odważnik litewski
oznaczony herbem Kościesza z 1677 r., jeden z pierwszych liczników energii
elektrycznej firmy Aron z końca XIX w., kieszonkowy zegarek słoneczny z połowy XIX
w., a także bogaty zbiór odważników i wag, historyczne gazomierze i wodomierze
oraz wiele innych niezwykłych przyrządów pomiarowych, które służyły do mierzenia
czasu, objętości, masy, siły, długości oraz wielkości fizyko-chemicznych.

Cała kolekcja liczy ok. 3500 obiektów materialnych i dokumentów archiwalnych, z
czego ok. 1000 egzemplarzy eksponowanych jest na stałej wystawie usytuowanej w



zabytkowym gmachu Urzędu.

 

 

2. Metrologia i GUM dzisiaj – krótki seans filmowy
pokazujący, czym zajmuje się GUM na co dzień.

3. Zmierz to sam! – stoiska pokazowe laboratoriów

- Czy zegarek droższy znaczy lepszy? - samodzielnie sprawdź swój zegarek za pomocą
chronokomparatora
- Refleks szachisty…? - zbadaj swój czas reakcji
- Zmierz oszczędności płynące z racjonalnego zużywania prądu w domu - pokaz
zużycia energii elektrycznej przez różnego rodzaju źródła światła, ładowarki
telefoniczne, układy czuwania i gotowości stand-by w urządzeniach domowego
użytku.
- Ile jest złota w złocie? – przynieś swój pierścionek, a sprawdzimy jego próbę i
oznaczenia probiercze. Możliwość zbadania na kamieniu probierczym wyrobów z
metali szlachetnych. Dowiesz się także, jak rozpoznać fałszerstwa.

***

Wejścia grup: co pół godziny od godz. 18.00. Zapraszamy


