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Биографија

Алфред Бернард Нобел рођен је у Стокхолму, 21. октобар 1833 — Санремо, 10. 
децембар 1896.Био шведски хемичар; проналазач динамита.                                                                                                                            
Нобелов отац је био инвентиван инжењер који је много путовао. Породица се
преселила у Русију 1842. године где је Нобелов отац надгледао производњу
подводних мина које је сам измислио и где су Алфреда подучавали приватни
учитељи; његове студије су обухватале хемију и пет савремених језика.                                      
Године 1850, наставио је студије хемије у Паризу, а затим путовао и по
Европи, пре него што је посетио САД да би радио с Ериксоном , шведско-
америчким проналазачем бродског пропелера.
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Нобелова награда

Нобелова награда је интернационална награда, коју годишње додељују шведске
и норвешке институције, као знак признања за академска, културна, или
научна достигнућа. По жељи шведског научника и проналазача Алфреда
Нобела, ова награда је установљена 1895. године. Први пут је додељена 1901. 
године и то из области хемије, књижевности, мира, физике, психологије и
медицине. У периоду између 1915. и 2015. године, Нобелова награда из области
економских наука је додељена 573 пута, а добило је 900 људи и организација. 
Церемонија доделе Нобелове награде се одржава у Стокхолму (Шведска) једном
годишње, у свим до сада установљеним категоријама, изузев церемоније доделе
Нобелове награде за мир која се одржава у Ослу (Норвешка). Сваки добитник
или лауреат, прима златну медаљу, диплому и извесну суму новца коју одређује
Нобелова фондација. Нобелова награда се сматра најпрестижнијом наградом
из области књижевности, медицине, физике, хемије, мира и економије.
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This is a slide title

✣ Here you have a list of items
✣ And some text
✣ But remember not to overload your 

slides with content

Your audience will listen to you or read 
the content, but won’t do both. 



Успех

Успех је постигнут 1866. године. Открио је да течни експлозив
постаје безбедан за руковање ако је помешан са супстанцом названом
кијеселгур и упакован у мале штапове. Нобел је откриће назвао
динамитом и успешно добио патент у Великој Британији и САД. 
Рудници, грађевинска индустрија и војска су врло брзо почели да
купују динамит. Нобел је прегао да потврди делотворност свог
открића развијајући много јачу супстанцу названу праскави
желатин. Његова остала открића обухватају низ средстава. Она
замењују потребу за отвореном варницом да би се упалио експлозив
па је још више повећао стабилност.
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Big concept
Bring the attention of your audience over a key concept using icons or 

illustrations
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Хвала на пажњи


