
Alfred Carlton Gilbert-inovator na področju igrač 

Kdo je bil Alfred Carlton Gilbert? 

Gilbert je bil rojen v Združenih državah Amerike v Oregonu (kraj Salem) leta 1884. Že kot 

otrok je užival v čarovniških trikih. Njegovi triki so se že takrat lahko kosali s triki 

profesionalnih čarodejev. Bil je tudi nadarjen športnik, leta 1908 je na olimpijadi v Londonu 

osvojil zlato medaljo v skoku ob palici, skupaj z Američanom Edwardom Cookom. 

Ob študiju medicine na Univerzi Yale je nastopal kot čarodej in si s prisluženim denarjem 

plačeval šolnino. Kljub temu, da je zaključil študij medicine, ni želel delati kot zdravnik. Do 

svoje smrti leta 1962 je A. C. Gilbert  patentiral 150 izumov. 

Podjetniška pot 

Skupaj s prijateljem Johnom Petriem je leta 1909 ustanovil podjetje Mysto Manufacturing. 

Podjetje je prodajalo otroške komplete za čarovniške trike. Komplete za čarovnike "Mysto 

Magic" so prodajali od leta 1910 do leta 1950. Vsebovali so različne predmete, vključno s 

prepletenimi obroči, igralnimi kartami in čarobno palico. 

        

 

Slike 1, 2 in 3: Primer Mysto Magic čarovniškega kompleta iz leta 1938.1 

Na vožnji iz Connecticuta do New Yorka leta 1911 je Gilbert skozi okno vlaka opazoval, kako 

delavci nameščajo in kovičijo jeklene nosilce stolpa električnega daljnovoda. Tako se mu je 

utrnila zamisel za izdelavo otroškega gradbenega kompleta. To je bil sestav kovinskih nosilcev 

z enakomerno razporejenimi luknjami za vijake, vijakov, jermenic, zobnikov in motorjev. 

 
1 https://www.ebay.com/itm/133160135496 



Britansko podjetje Meccano Company je takrat prodajalo podoben komplet, vendar je bil 

Gilbertov komplet Erector bolj realističen in je imel številne tehnične prednosti - predvsem 

jeklene nosilce, ki niso bili ploščati, temveč upognjeni vzdolžno pod kotom 90 stopinj, tako da 

so tvorili zelo trpežen, kvadraten, votel podporni nosilec. Želel je namreč razvijati igrače, ki bi 

otroke usmerile v naravoslovne in tehnične poklice. S pomočjo žene Mary je izdelal prototip 

gradbenega otroškega kompleta. Igračo je poimenoval Gilbert Erector Set. Leta 1962 je podjetje 

Meccano kupilo pravice za izdelavo kompleta in ga izdeluje še danes. 

       

Sliki 4 in 5: Primer Gilbertovega Erector kompleta.2 

Leta 1916 se je podjetje preimenovalo v A.C. Gilbert Company. Leta 1922 so začeli izdelovati 

otroške kemijske komplete. Navodila za komplete so pomagali sestavljati univerzitetni 

profesorji in njihovi študenti.3,4 

 

 
2 
https://www.ebay.com/itm/325346755576?hash=item4bc02d83f8:g:VacAAOSwK3tjJjBg&amdata=enc%3AAQA
HAAAA4PR08MxkphENw4aH2n1qSIWsHTHnWO5z%2F4I3rctgkTvX2BEsH6mCGYUqHGDLW3Sp8FzPfAV5hV8y2k
prNGwtMtFoM1xEK0Av8smG5xpR24%2BAh2OFJ%2BNrPHVSEvcICJ2xJ1Mw%2FfpmZGXK3QahBdABeovLgvO6C
QBLQb%2F3CLus3a8LZ%2BNtIqjCpQuKEPRuCdGdmEJ4IcUGyiMaxsX4Z8TuAAv1ExSA2HRtbLsZTGic%2F%2BsFkM
aQnWbJ0%2BEkNzDMQOeN0WvGS%2Biz0ezrdDTJmoqvKGLmQ5Zi3%2FrUne0O0glgZFiE%7Ctkp%3ABFBMiITx2
Zlh 
3 https://en.m.wikipedia.org/wiki/A._C._Gilbert_Company 
4 https://lemelson.mit.edu/resources/ac-gilbert 



Slika 6: Primer kemijskega kompleta A.C. Gilbert.5 

Leta 1937 je Gilbert prevzel podjetje American Flyer, ki je izdelovalo modele vlakov. Poleti 

1942 je moral Gilbert (tako kot številna podjetja) zaradi zveznih vojnih omejitev prenehati s 

proizvodnjo in servisiranjem svojih električnih vlakov in drugih kovinskih potrošniških 

izdelkov. Modeli so bili zelo realistični.6 

 

Slika 7: Model vlaka American Flyer.7 

The Gilbert U-238 Atomic Energy Lab 

Podjetje A.C. Gilbert je leta 1950 dalo na tržišče komplet v katerem so bili pripomočki za 

opazovanje jedrskih reakcij. Komplet je vseboval radioaktivni material in sicer uran 238. 

Razvoj igrače je podpirala tudi takratna vlada ZDA, v prepričanju, da bodo takšne igrače 

pomagale širši javnosti razumeti jedrsko energijo.  

Komplet je vseboval: 

• Geigerjev števec na baterijo, 

• elektroskop, 

• spintariskop, 

• Wilsonovo komoro  s kratkoživim virom alfa sevanja (Polonij 210) v obliki žice, 

• štiri steklene kozarce z vzorci naravnih rud, ki vsebujejo uran (U-238) (autunit, 

torbernit, uraninit in karnotit s Koloradske planote), 

• viri sevanja nizke ravni: beta-alfa (svinec 210), čisto beta, gama (cink 65), 

• kroglice za sestavljanje modela alfa delcev, 

• priročnik z navodili, 

• strip Spoznajte kako je Dagwood razcepil atom, 

• knjiga raziskovanje urana, ki jo je izdala Komisija za atomsko energijo, 

• tri C baterije, 

• katalog igrač. 

 
5 
https://www.ebay.com/itm/185619022676?hash=item2b37c18354:g:F5oAAOSwu9tjSgGu&amdata=enc%3AA
QAHAAAAsFc2FgeZvzSgN84QXhkgsuIitWFlXFwQzw2ozPCKlgbF9rqhhp7wMSJAYAL%2FOJWwqLS6Yer3V8EJe%2
B8azLqTCnxGkQJDAau%2BbdovnURaqkkYlG1QsmG1jFM4a1sj90LYssb%2FgR2e9VbXTuLF6qtGmf5lF6ufcamoPS
NaOh1IneJQoCWhjmMlf85JYCmQJFh2sxtuvNFzCbWfq87zGxZmcRxP3wWn7dpfasgtevNRb8GW%7Ctkp%3ABk9
SR7aKl-6ZYQ 
6 https://en.m.wikipedia.org/wiki/American_Flyer 
7 https://en.m.wikipedia.org/wiki/American_Flyer#/media/File%3AAmericanflyer21160.jpg 



 

 

 

Slika 8: Primer kompleta A.C. Gilbert Atomic Energy Lab.8 

Leta 2006 je spletna stran Radaronline9 uvrstila Atomic Energy Lab med deset najslabših igrač, 

in sicer na drugo mesto. Uranij 238 oddaja delce alfa v procesu razpada alfa. Zunanja 

izpostavljenost ima omejen učinek. Izpostavljenost drobnim delcem urana ali njegovih 

razpadnih produktov, kot so torij-230, radij-226 in radon-222, z vdihavanjem ali zaužitjem, 

lahko povzroči hude učinke na zdravje, kot je rak kosti ali jeter. 

Uran je tudi strupena kemikalija, kar pomeni, da lahko zaužitje urana zaradi njegovih kemičnih 

lastnosti veliko prej povzroči poškodbe ledvic, kot pa njegove radioaktivne lastnosti povzročijo 

raka na kosteh ali jetrih.10  

Navodila za uporabo kompleta so bila napisana na način, ki otrokom še ni razumljiv. Komplet 

je bil v prodaji samo eno leto, cena je bila 50 $, danes bi to bilo približno 500 $. Ker je bilo 

izdelano malo število kompletov, imajo danes zbirateljsko vrednost (do 5000 $).  

Atomic Energy Lab je bila samo ena izmed igrač, ki bi lahko bila škodljiva za otrokovo zdravje. 

Tako je ameriška Komisija za varnost potrošniških izdelkov leta 2001 poročala o odpoklicu 

kemijskega kompleta Exothermic Exuberance profesorja Wacka. Kot bi lahko pričakovali glede 

na ime izdelka, je obstajala nevarnost požara. Komplet je vseboval glicerin in kalijev 

permanganat, ki se pri mešanju vžgeta. Ta kombinacija kemikalij je tudi osnova za priljubljen, 

vsaj na nekaterih univerzah, poskus z gorečo knjigo. Pri omenjenem kemijskem kompletu so 

imele stekleničke zamenljive pokrovčke. Če bi po pomoti zamenjali pokrove, ki bi lahko 

 
8 https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Gilbert%27s_Atomic_Energy_Lab.jpg 
9 
https://web.archive.org/web/20061216014930/http://www.radaronline.com/features/2006/12/gilbert_u238_
atomic_energy_lab.php 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium-238 



vsebovali ostanke kemikalij, bi lahko komplet pospravili, ne da bi se uporabnik zavedel, da se 

je začela reakcija. 

Druga odpoklicana znanstvena igrača je bil komplet za pregled prstnih odtisov CSI iz leta 2007, 

ki je temeljil na priljubljeni televizijski oddaji. Otroci so se pretvarjali, da so preiskovalci kraja 

zločina, in iskali prstne odtise. Žal je prah za prstne odtise vseboval do 5 odstotkov azbesta, ki 

lahko ob vdihavanju povzroči resne pljučne bolezni. 

Ameriška organizacija W.A.T.C.H. vsako leto objavi listo najslabših igrač na ameriškem 

tržišču. Listo za leto 2022 lahko najdete na njihovi spletni strani.11 Revija Time pa je objavila 

najboljše inovacije v letu 2022 na področju otroških igrač.12 

Po izstrelitvi ruskega satelita Sputnik (izstrelitev leta 1957) je narastlo zanimanje za 

astronomijo. Gilbert je tako začel izdelovati poceni reflektorske teleskope. Poleg tega so 

predstavljali svoje znanstvene igrače v sklopu serije stripov Adventures in Science 

(Dogodivščine v znanosti) podjetja Custom Comics. V stripu skrivnostni "gospod Znanost" 

potuje skozi čas in prostor z dolgočasnim najstnikom in ga poskuša navdušiti za znanost. 

 

Slika 9: Strip Adventures in science.13 

Leta 1965 je podjetje A. C. Gilbert izdelalo figurice, povezane s filmi o Jamesu Bondu, in 

komplet za cestne dirke z igralnimi avtomati z Bondovim Aston Martinom DB5.  

 

Mag. Alja Livio Torkhani 

Celje, 2.12.2022 

 
11 https://toysafety.org/toy-safety/2022-10-worst-toy-list/ 
12 https://time.com/best-inventions-2022/ 
13 https://www.ebay.com/itm/363803147468 



 

 

 

 


