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Toilettet, telefonen, pengene og bogtrykkerkunsten. Teknologiens 50 største og vigtigste opfindelser er på én
gang både ekstraordinære, dagligdags og uovertrufne. Og det er ikke tilfældigt, for de største opfindelser har
alle haft gennemgribende betydning for os mennesker og vores samfund: Civilisationen begyndte med ploven
og ølbrygningen, opfindelsen af krudtet ændrede verdens gang for altid, mens telegrafens, fjernsynets,
radioens og computerens langt nyere historier viser, hvordan verden er blevet både større og mindre. Allerede
papiret og bogtrykkerkunsten medførte radikale ændringer i vores måder at interagere og kommunikere på, og
de er nu igen under hastig forandring. 50 opfindelser. Højdepunkter i teknologien er en teknologiens
udviklingshistorie fortalt i en række gode historier af 7 forskere, der viser, hvordan opfindelser ofte bliver til
som små forbedringer og udviklinger. Vægten er derfor lagt på opfindelsernes historiske forudsætninger, deres
betydninger og konsekvenser.
Bogen er 3. bind i serien 50 højdepunkter, der er forlagets forskningsbaserede serie om de væsentligste og
mest markante højdepunkter inden for en række fagområder.
Det 20. Er din ide ledig. Museet for Storm P. Kr. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder og
deres rådgivere med at gøre ideer til forretning.
Kr.

Kr. 2 millioner år f. Bugatti Type 41 Royale kostede det dobbelte af en Rolls-Royce, og kun seks
eksemplarer blev bygget. – Enhedsredskab; 500. Så har du en garanti overfor dine investorer og et middel til
at holde dine konkurrenter væk.
000 f. Det er kun lidt over 50 år siden, at satellitten Sputnik startede, hvad vi i dag kalder for rumalderen. Kr.
Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder og deres rådgivere med at gøre ideer til forretning.
Nothofagus antarctica (Sydbøg) er et løvfældende, elegant og nærmest perfekt træ til en lille have.
This includes the Four Great Inventions: papermaking, the compass, gunpowder. – Ild og håndkile; 51.
århundrede var usædvanlig med baggrund i de teknologiske, medicinske, sociale og ideologiske ændringer
som skete. Kr. Begivenheder. Kr.

