Шановні Деснянці!

Вашій
увазі
пам’ятку, присвячену

пропонуємо

видатному
вченому, засновнику і першому
директору
Інституту
атомної
енергії, одному з основоположників використання ядерної енергії в
мирних цілях академіку Ігорю
Курчатову, на честь якого названа

У 1912 році родина переїхала до

Сімферополя.
1920 рік закінчив Сімферопольську гімназію із золотою медаллю і
поступив на фізико-математичний
факультет Кримського університету.
1923 рік екстерном закінчив університет і став викладачем фізики в
Бакинському
політехнічному
інституті.
1925 рік став співробітником
Ленінградського фізико-технічного
інституту.

Пошанування

вулиця нашого району і знаходиться
бібліотека імені В. Кучера.

Радянський
фізик-ядерник,
тричі Герой Соціалістичної праці.
Під
його
керівництвом
був
створений
перший
у
Європі
атомний реактор (1946), перша
радянська атомна бомба (1949),
перша у світі термоядерна бомба
(1953), перша у світі промислова
атомна
електростанція
(1954),
перший у світі атомний реактор для
підводних човнів (1958) і атомних
криголамів (1959).
Народився Ігор Курчатов
12 cічня 1903 року на Уралі в
сім’ї помічника лісничого.

У 1943 заснував і став першим
директором Інституту атомної
енергії і до кінця життя керував
розробкою ядерних проектів для
військових цілей.

З 1930 року завідуючий фізичним
відділом Ленінградського фізикотехнічного інституту і в цей час він
починає
займатися
атомною
фізикою.
1935 рік відкрив нове явище ізомерію штучних атомних ядер.
На початку 1940 року він
займався
розробкою
систем
розмагнічування бойових кораблів.
З 1942 вчений секретар Комісії АН
СРСР з науково-технічних військово-морських питань.

Ім'ям Ігоря Курчатова у
1970 році названо вулицю в
Деснянському районі м. Києва
(Лісовий масив). На честь
академіка є також вулиці у
Сімферополі,
Луганську,
Дніпропетровську.
На фасаді сімферопольської гімназії № 1 установлено
меморіальну дошку, а в музеї
цієї
школи
є
експозиція,
присвячена вченому.
У червні 2006 р. Кабінет
Міністрів України заснував академічну стипендію ім. Курчатова
для заохочення здібних студентів вищих навчальних закладів
(призначається з 1 січня 2007).
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Якщо Ви хочете дізнатися багато
інших цікавих фактів про життя
видатного радянського вченого та
ознайомитися з інформацією про
його досягнення, завітайте до
нашої бібліотеки.

Централізована бібліотечна система
Деснянського району
м. Києва
Бібліотека ім. В. Кучера
Їх імена в назвах
вулиць нашого

Контактна інформація
Адреса:
м. Київ, вул. Курчатова 9/21.

Курчатов
Ігор Васильович
12.01.1903-07.02.1960

Телефон:
(044)519-89-80

(до 110-річчя від дня народження)

e-mail:
bibliotekakuchera@ukr.net

П а м’ я т к а

Режим роботи: 12.оо–19.оо
Четвер – 14.оо–19.оо
Вихідні дні: п’ятниця, субота
Останній понеділок місяця –
санітарний.

Київ - 2013

