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Izumitelji in inovatorji slovenskega porekla

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

TV SLOVENIJA 1, 14. 6. 2016, ODMEVI, 22.32
TANJA GOBEC (voditeljica): Pri Založbi Družina pa so predstavili knjigo Izumitelji in inovatorji, v kateri je avtor slovenskih
korenin Edi Gobec, zanimiv priimek, predstavil 108 izumiteljev, inovatorjev in raziskovalcev slovenskega rodu, ki živijo
seveda v Severni Ameriki. Njihovi dosežki so vtkani v razvoj sodobnega letalstva, računalništva. Kar trije astronavti
slovenskega rodu – Ronald Šega, Sunita Williams in Jerry Linenger so poleteli v vesolju. Več pa Marko Štor.
MARKO ŠTOR (novinar): Babica astronavta Jerryja Linengerja, ki je v vesolju na postaji Mir preživel kar 143 dni, je
Radovljico zapustila po prvi svetovni vojni. Priimek Pušavec pa spremenila potem, ko se je poročila v Chicagu.
Dr. JERRY LINENGER (astronavt): Kot astronavt se zavedaš, da si le palček na ramenih velikanov. Tam zgoraj si lahko
le zaradi prispevka Slovencev in ljudi z vsega sveta, ki so ti omogočili ta vzpon.
ŠTOR: Kar nekaj uspešnih izumiteljev je zaradi lažje izgovorjave svoj priimek zamenjalo z ameriškim. Tako smo šele pred
kratkim izvedeli, da je izumitelj najbolj znanega letala Boeing pravzaprav Slovenec.
FRANCI PETRIČ (odgovorni urednik Založbe Družina): Ker je Suhadolc težek priimek za Američana za izgovorit, je postal
Sutter. In tako se je izgubilo slovensko poreklo nekoga, ki je zaslužen zato, da se danes prevažamo po svetu z Boeingi.
ŠTOR: Med 108 imeni, ki so podrobno opisani v knjigi slovenski ameriški izumitelji in inovatorji je tudi Albert Volk, izumitelj
kolesja za vozilo, s katerim so se astronavti vozili na luni. John Bucik je v 60 letih prejšnjega stoletja na svetovni razstavi v
New Yorku javnost šokiral z avtomobili futurističnega izgleda. In nenazadnje, Slovenci smo bili v preteklih letih zelo
ponosni na astronavte našega rodu. Po Ronaldu Šegi in Suniti Williams je Slovenijo zdaj obiskal tudi Jerry Linenger.

