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Найвідоміші аутисти світу



Томас Джефферсон (1743 -1826)

Видатний діяч Війни за незалежність США, один з авторів Декларації

незалежності (1776), 3-й президент США (1801-1809, один з батьків-

засновників цієї держави, видатний політичний діяч, дипломат і філософ

епохи Просвітництва. Основними подіями його президентства, успішного

для країни, були купівля у Франції Луїзіани (1803) і експедиція Льюїса і

Кларка (1804-1806).

Альберт Ейнштейн (1879 - 1955)

Фізик-теоретик, один із засновників сучасної теоретичної фізики, лауреат

Нобелівської премії з фізики 1921 року, громадський діяч-гуманіст. Жив у

Німеччині (1879-1893, 1914-1933), Швейцарії (1893-1914) і США (1933-1955).

Почесний доктор близько 20 провідних університетів світу, член багатьох

Академій наук, у тому числі іноземний почесний член АН СРСР (1926).

Ейнштейн — автор більше 300 наукових робіт з фізики, а також близько 150

книг і статей у галузі історії та філософії науки, публіцистики та ін.



Чарльз Дарвін (1809-1882)

Англійський науковець, що створив теорію еволюції. Любив

проводити час на самоті з дитинства. Йому не подобалося спілкуватися з

людьми, він захоплювався писанням. Контакт з іншими він підтримував

за допомогою писання. Його захопленням було колекціонування різних

предметів. Стереотипії в русі характерні для Дарвіна. Але він був

геніальним людиною і створив еволюційне вчення, якого дотримуються

досі.

Ганс Крістіан Андерсен (1805-1875)

Данський письменник. Світову славу йому принесли казки, де

поєднувалися романтика і реалізм, фантазія і гумор, сатира і іронія. «Бридке

каченя» і «Русалочка» примушують частіше битися серця навіть дорослих

читачів і співпереживати їх героям. У дитинстві Ганс був незграбним і

жінкоподібним хлопчиком, на якого накочувалися неконтрольовані напади

гніву. Коли талановитий хлопчик підріс, він вимушений був вести

відокремлене життя затворника. Його літературні праці пронизані

якнайглибшою тугою.



Марія Кюрі (1867 - 1934)

Польсько-французький вчений-експериментатор (фізик, хімік), педагог,

громадський діяч. Двічі лауреат Нобелівської премії з фізики (1903) та хімії

(1911), перший двічі лауреат премії в історії. Заснувала інститути Кюрі в

Парижі і Варшаві. Дружина Пьера Кюрі, разом з ним займалася

дослідженням радіоактивності. Разом з чоловіком відкрила елементи радій

(від лат. radiāre «випромінювати») і полоній.

Джейн Остін (1775 — 1817)

Англійська письменниця, провозвестница реалізму в британській

літературі, сатирик, писала так звані романи звичаїв. Її книги є визнаними

шедеврами і підкорюють нехитрою щирістю і простотою сюжету на тлі

глибокого психологічного проникнення в душі героїв і іронічного, м'якого,

істинно англійського гумору. Джейн Остін досі по праву вважають «Першої

леді» англійської літератури. Її твори є обов'язковими для вивчення у всіх

коледжах і університетах Великобританії.



Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791)

Австрійський композитор, капельмейстер, скрипаль-віртуоз, клавесиніст,

органіст. За свідченням сучасників, володів феноменальним музичним

слухом, пам'яттю і здатністю до імпровізації. Моцарт широко визнаний

одним з найвидатніших композиторів: його унікальність полягає в тому, що

він працював у всіх музичних формах свого часу і у всіх досяг найвищого

успіху.

Білл Гейтс

Американський підприємець і громадський діяч, інвестор, письменник,

філантроп, один з творців і найбільший акціонер компанії Microsoft. Також є

співголовою благодійного Фонду Білла і Мелінди Гейтс. У період з 1996 по

2007 рік і в 2009 році — найбагатша людина планети за версією журналу

Forbes. Його стан у вересні 2009 року оцінювався в 50 млрд доларів. Білл

Гейтс є одним з рекордсменів за розміром коштів, переданих на благодійність:

в період з 1994 по 2010 р. він вклав у Фонд Білла і Мелінди Гейтс більше $28

млрд.
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Дякуємо за увагу!
Журнали представлені у цій віртуальній виставці Ви можете взяти у нашій бібліотеці


