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Về cuốn sách này 

Trong cuốn sách truy cập mở này, Mikael Hård kể một câu chuyện về cách 

mọi người trên khắp thế giới thách thức các kỹ thuật và sản phẩm sản xuất 

do toàn cầu hóa mang lại. Giữ quyền tự chủ và tự do của họ, các cá nhân 

sáng tạo đã chấp nhận có chọn lọc hoặc từ chối các tiện ích, công cụ và 

máy móc hiện đại. Trong các câu chuyện lịch sử tiêu chuẩn, toàn cầu hóa 

được miêu tả như một lực lượng không thể ngăn cản, làm phẳng mọi trở 

ngại trên con đường của nó. Công nghệ hiện đại cũng được coi là không 

thể tha thứ: vào thế kỷ XIX, tàu hơi nước, đường dây điện báo và súng 

Gatling được cho là đã mở đường cho chủ nghĩa thực dân và các hình 

thức thống trị con người và xã hội khác. Sau đó, các container vận chuyển 

và mạng máy tính được cho là đã kéo hành tinh này sâu hơn vào một vòng 

xoáy của chủ nghĩa tư bản. Hård thảo luận về những trường hợp đẩy lùi 

những câu chuyện này. Ví dụ, vào thời Xô Viết, cư dân của Samarkand, 

Uzbekistan, thích ở lại — và mở rộng — những ngôi nhà gạch bùn của 

riêng họ hơn là chuyển đến các tòa nhà dân cư bê tông, đúc sẵn. Tương 

tự như vậy, những người thợ mộc Sumatra vào thế kỷ XIX đã phớt lờ 

những chiếc cưa do những người truyền giáo mang đến cho họ—và chọn 

chặt cây bằng những cây có lưỡi vòm của họ. Và người dân ở Ấn Độ 

thuộc địa đã cạnh tranh thành công với các đồn điền đường Caribe do tư 

bản điều hành, tiếp tục sản xuất muscovado của riêng họ và bán nó cho 

người tiêu dùng địa phương. Cuốn sách này mời độc giả xem lịch sử công 

nghệ và văn hóa vật chất qua lăng kính của sự đa dạng. Dựa trên nghiên 

cứu do Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu tài trợ và được thực hiện ở miền 

Nam Toàn cầu, Microhistories of Technology: Making the World cho thấy 

sự phổ biến của các công nghệ hiện đại không xóa bỏ các phương pháp 

sản xuất thủ công và các công cụ truyền thống. 

 


