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A  nul 1809 este notat în istoria lumii
ca fiind momentul în care prima femeie
a fost recunoscută drept inventator.

Este vorba despre Mary Dixon Kies care a
primit primul brevet în SUA, inventând un proces
de ţesut cu mătase sau alte fire. Mary a făcut
primul pas, urmată fiind de multe alte femei
inteligente şi curajoase care au îndrăznit să facă
un pas înainte pentru a schimba lumea.

Ann Moore a fost voluntar al Peace Corps în
Africa. Cât a stat acolo a observat ca femeile
băştinaşe îşi purtau copiii în spate, comod şi
sigur. I s-a părut că modalitatea aceea de a căra
copiii era atât de caldă şi drăgăstoasă, încât a
hotărât să o importe în SUA. La întoarcere, Ann,
împreună cu mama ei, a realizat un soi de
rucsăcel ca acela văzut în Togo. Şi aşa a apărut
Snugli (patentat în 1969) în care sunt purtaţi astăzi
cei mai mulţi dintre copii.

Katherine Blodgett (1898-1979) a fost prima
în multe. A fost prima femeie-cercetător angajată
la laboratoarele General Electric din Schenectady,
New York (în 1917) cât şi prima femeie care şi-a
luat Masteratul în Fizică la Universitatea Cam-
bridge, în 1926. Ea a descoperit cum se poate
aplica un strat acoperitor peste sticlă şi metal şi,
drept urmare, datorită ei a apărut prima sticlă
transparentă 100% (cunoscută şi sub numele de
sticlă invizibilă).

Grace Hopper (1906-1992) este un nume de
reţinut, mai ales dacă iubiţi calculatoarele. Ea
este unul dintre primii programatori care au
transformat imensele calculatoare digitale în
maşini capabile să priceapă instrucţiunile date de
oameni. Hopper este cunoscută drept cea care a
dezvoltat limbajul COBOL (Common Business-
Oriented Language). Hopper este de asemenea
prima femeie care şi-a luat Masteratul în
Matematică la Universitatea Yale şi, în 1985, a
primit rangul de amiral al Marinei SUA. Invenţiile ei
nu au fost niciodată patentate, iar cele legate de

computer “apăruseră” înainte ca întreg sistemul
“calculator” sa fie considerat fiabil.

Stephanie Louise Kwolek este cunoscută ca
inventatoarea kevlarului, un material sintetic de
cinci ori mai dur decât oţelul. Patentat în 1966,
kevlarul nu rugineşte şi nu se corodează, fiind şi
foarte uşor. Stephanie ar trebui să fie pomenită de
cei mai mulţi poliţişti, pentru că vestele lor anti-
glonţ sunt din kevlar. Şi pentru că ar fi fost stupid
să se risipească o aşa bunătate de invenţie,
folosirea kevlarului s-a extins pentru: cablurile
subacvatice, vehicule spaţiale, bărci, paraşute,
schiuri si construcţii civile.

Mary Phelps Jacob este una dintre cele mai
cunoscute femei care au schimbat lumea. Mary a
inventat, în 1913, sutienul. Şi asta pentru că îşi
cumpărase o rochie de seara care nu se potrivea
cu corsetul strâmt pe care ea îl avea (şi care se
purta la acea vreme). Inovativa Mary a improvizat
ad-hoc, din două batiste de mătase şi o panglică
roz, articol de lenjerie care ulterior a fost denumit
sutien.

Marie Curie (1867-1934) nu mai are nevoie de
o prezentare specială. Cercetător, doctor, ea este
cunoscuta ca părintele radioactivelor metale radiu
şi poloniu. De origine poloneză, fizician şi chimist,
a descoperit cele două noi elemente radioactive
împreună cu soţul ei, Pierre. Marea ei descoperire
constă în faptul că a oferit o şansă materialelor
radioactive: ele au început sa fie de atunci folosite
pentru a distruge tumorile. La sfârşitul primului
război mondial, Marie Curie era cea mai
cunoscută femeie din lume.

Marion Donovan este persoana căreia cei cu
copii ar trebui să-i mulţumească. Pentru că ea a
inventat învelişul de plastic al scutecelor,
realizând, la ea acasă, desigur, primele scutece
de unică folosinţă. Din ce credeţi că a făcut ea
primul prototip? Din perdeaua de la duş, pe care
a pus-o deasupra scutecelor obişnuite.

FEMEI CARE AU SCHIMBAT LUMEA
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IC Lillian Moller Gilbreth (1878-1972)
împreună cu soţul ei, Frank Gilbreth sunt
cunoscuţi drept părinţii ergonomicii. Lillian a fost
inventator, autor, inginer industrial, psiholog
industrial şi... mamă a 12 copii. Ca pionier în ale
ergonomicii, ea a patentat cele mai multe dintre
invenţiile din bucătărie: mixerul electric pentru
mâncare, rafturile din frigider şi dispozitivul de
gunoi cu pedală (americanii îl folosesc mai des
decât noi).

Lillian Gilbreth a fost unul dintre primii oameni
de ştiinţă care a cercetat efectele stresului şi a
lipsei regimului de somn asupra muncitorilor.

Ruth Handler a inventat, în 1959, păpuşa
Barbie, care poartă acest nume după fiica lui
Ruth, Barbara. De la început, păpuşa a fost
concepută ca un idol în lumea modei (pentru cei
mici). Invenţie care, în definitiv, s-a realizat.
Partenerul lui Barbie, Ken, poartă numele fiului lui
Ruth... Ce familie!

Bette Nesmith Graham (1922-1980) era
secretară undeva prin Dallas (mamă a unui copil),
când a folosit, într-o zi, mixerul de bucătărie ca să
prepare altceva decât mâncare şi anume vopsele
de pictat si cerneluri. Astfel a fost inventată pasta

corectoare pentru dactilografie. Cea albă,
depozitată în mici tuburi cu pensulă, care acoperă
greşelile.

Încheiem apoteotic plimbarea noastră
prin galeria femeilor care au schimbat lumea cu
Beulah Henry. A locuit în Memphis, la începutul
secolului XX, şi a fost supranumită “Lady Edison”.
Dintre cele 110 invenţii şi 49 de patente ale ei,
menţionăm:

Ô umbrela din bucăţi colorate de material;

Ô prima maşină de cusut fără bobină;

Ô “Protograph” – un mecanism ce funcţiona ca
o maşină de scris care făcea patru copii ale
unui document (un străbun al copiatorului);

Ô “Dolly Dips” – bureţi umpluţi cu fulgi de
săpun, pentru copii (noi nici n-am auzit de ei,
nu?)

Ô “Miss Ilusion” – o păpuşa cu ochi a căror
culoare se schimbă şi care clipeşte.

Astăzi, cam 20% dintre invenţii sunt atribuite
femeilor, însă cercetătorii consideră că generaţiile
următoare vor înregistra un procent de două ori
mai mare.

Informaţii preluate de la http://inventors.about.com.

CALENDAR

În sfera ştiinţifico-pedagogică A. Găină este coautor al programelor de studiu universitare pentru
pregătirea inginerilor la specialităţile “Mecanizarea agriculturii” şi “Electrificarea agriculturii”, a
efectuat cercetări ştiinţifice în domeniul recondiţionării pieselor de maşini agricole cu materiale
polimerice în câmp ultrasonor, perfecţionării proceselor tehnologice ale maşinilor de semănat cu
precizie. A. Găină a făcut parte din grupul de expertiză a proiectelor de mecanizare din cadrul
Primului proiect agricol, a participat la organizarea Centrului ramural de extensiune în problemele
mecanizării şi electrificării complexului agroalimentar.

A publicat circa 60 lucrări ştiinţifico-pedagogice, este autor a 26 brevete de invenţie. Printre ele pot fi
menţionate o serie de brevete care au fost folosite la elaborarea complexului de utilaj pentru pregătirea
porumbului zaharat pentru conservare, a semănătoarelor de precizie pentru culturi prăşitoare, a unei
game largi de maşini destinate protecţiei plantelor etc.
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