CIEKAWOSTKI
KTÓRYCH NIE ZNASZ

Odwiedzasz bibliotekę i wypożyczasz książki?
Ale czy znasz historie i ciekawostki dotyczące
książek, ich autorów i czytelnictwa?
Biblioteka

1. Czy wiesz że: analfabetyzm to nadal aktualny
1 na 5 dorosłych osób na świcie nie potrafi czytać!

problem?

2. Czy wiesz że: strony w książkach zaczęto numerować dopiero
w XVI wieku, a przecinki w tekstach pojawiły się dopiero na
przełomie XV I XVI wieku?
3. Czy wiesz że: Alicja w Krainie Czarów była swego czasu zakazana
w Chinach, z powodu występowania w książce mówiących
zwierząt?

4. Czy wiesz że: Noah Webster pisał swój pierwszy słownik języka
angielskiego przez 25 lat?
5. Czy wiesz że: jedną z pierwszych książek napisanych przy
pomocy maszyny do pisania są „Przygody Tomka Sawyera”?
6. Czy wiesz że: Barack Obama jest miłośnikiem czytania?
a czy wiesz też, że prawdziwym pochłaniaczem książek był
Theodore Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych?, czytał
jedną książkę dziennie – codziennie?
7. Czy wiesz że: trzy najbardziej poczytne książki w historii ludzkości
to: Biblia, Czerwona książeczka Mao Tse-Tunga i seria o Harrym
Potterze?

8. Czy wiesz że: światowym rekordzistą w liczbie napisanych książek
jest Polak? Mowa o Józefie Ignacym Kraszewskim (żyjącym
w latach: 1812 – 1887), który napisał ponad 600 powieści!
9. Czy wiesz że: najbardziej zapaleni czytelnicy mieszkają w Indiach?
Hindusi poświęcają na czytanie średnio ponad 10 godzin
tygodniowo.
10.
Czy wiesz że: w Japonii wydrukowano zapachową książkę
kucharską? Żeby poznać aromat danej potrawy, pociera się kartkę
nadgarstkiem.

11.
Czy wiesz że: Karol May napisał przygody Vinnetou na Dzikim
Zachodzie, choć nigdy nie był w Ameryce?
12.
Czy wiesz że: podobno pierwszym, który złożył papirus na pół
był Juliusz Cezar – i tak powoli ewoluowała książka?
13.
Czy wiesz że: trylogia „Władcy Pierścieni” została napisana na
maszynie, ale tylko za pomocą dwóch palców?
14.
Czy wiesz że: Karol Dickens napisał „Opowieść wigilijną”
w sześć tygodni?

15.
Czy wiesz że: pierwsza książka dla niewidomych powstała
w 1786 roku? Odczytywanie alfabetu Braille’a polega na dotykaniu
uwypuklonego na brajlowskim papierze, zlokalizowanych bardzo
blisko siebie wypukłych punktów.

16.
Czy wiesz że: Stephen King, pisarz literatury o tematyce
kryminalnej, w przypływie „weny twórczej” został uznany za
wandala? Stało się tak podczas wizyty w księgarni, kiedy autor
w szale tworzenia zaczął pisać na czym popadnie!
17.
Czy wiesz że: statystycznie, strona, na której czytelniczy
najczęściej tracą zainteresowanie i porzucają książkę to strona
numer 18?
18.
Czy wiesz że: „bibliosmia” to słowo, które w języku angielskim
oznacza zamiłowanie do wąchania starych książek?

19.
Czy wiesz że: najczęściej przenoszoną w realia filmu postacią
książkową jest detektyw Sherlock Holmes?
20.
Czy wiesz że: mól książkowy trzyma książki WSZĘDZIE?,
w kuchni, pod łóżkiem, przy wannie, w toalecie, w samochodzie? Ma
je zawsze przy sobie, w torebce lub plecaku, najczęściej po kilka
tytułów na raz. A gdy skończy wyjątkowo wciągającą książkę, która
skutecznie pozbawiła go kontaktu z rzeczywistością, towarzyszy mu
poczucie pustki i tęsknota za bohaterami.

21.
Czy wiesz że: żeby wydrukować 100
kartek książki, potrzeba od 2 do 3 drzew?

22.
Czy wiesz że: najwięcej książek znajduje się w Bibliotece
Kongresu w Stanach Zjednoczonych? Jest ich tam ponad 113
milionów.

23.
Czy wiesz że: „Kubuś Puchatek” był zakazany w Stanach
Zjednoczonych, Turcji i Wielkiej Brytanii?

24.
Czy wiesz że: najdroższą na świecie książką jest rękopis
Leonarda da Vinci „Kodeks Leicester” z XVI wieku?
Książka ma 72 strony. Malarz sporządzał w nim rozmaite notatki,
zapisywał swoje teorie i przemyślenia. W 1994 roku Bill Gates
zapłacił za kodeks ponad 30 mln dolarów. Od tego czasu jego
wartość wzrosła o kolejne 20 mln dolarów.

25.
Czy wiesz że: najwyższą w Polsce cenę antykwaryczną
(103 tys. zł) uzyskało na aukcji w Krakowie dzieło M. Kopernika
"O obrotach sfer niebieskich"?

26.
Czy wiesz że: najdroższą książką na świecie jest
amerykańskie 4-tomowe dzieło o tytule "Ptaki Ameryki"? Na aukcji
w Nowym Jorku sprzedane za 8 milionów 802 tysiące 500 dolarów

27.
Czy wiesz że: książka "Stary król Cole" waży 22 gramy i mierzy
1mm x 1mm? Jej kartki można przewracać tylko za pomocą igły.

28.
Czy wiesz że: Największa indyjska książka ma ponad 7,5
metra wysokości, ponad 5 metrów szerokości i 20 stron. Na jej
wyprodukowanie potrzeba było 800 metrów kwadratowych materiału
i 40 litrów farby. Księga ma charakter religijny. Znajdują się w niej
fragmenty kazań.

Z kolei książka „Super book” mierzy 2,74 na 3.07 metra, a waży
252,6 kg. Wydano ją w 1976 roku w Denver. To dzieło ma 300 stron.

29.
Czy wiesz że: najdłuższe domino z książek zostało ułożone
z 5318 tomów? Ten rekord ustanowili pracownicy United Biscuits
podczas konferencji handlowej. Poprzedni rekord w tej kategorii
ustanowiono w Częstochowie 17 marca 2014 roku. Inicjatywa
należała do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Do ułożenia domina
wykorzystano 4998 książki, a prace nad nim, zbieranie książek
i próby, trwały trzy miesiące.

30.
Czy wiesz, że: rekord czytania bez przerwy padł w Cieszynie?!
28 września 2014 roku uczestnicy czytali bez przerwy przez siedem
dni i nocy – od 21 do 28 września. Dało to w sumie 168 godzin!
Poprzednim rekordzistą był Deepak Sharm Bajagain z Nepalu.
Czytał na głos 113 godzin i 15 minut. Mężczyzna przeczytał
wówczas 17 książek.
31.
Czy wiesz że: najdłuższy tytuł składa się z 5633 znaków (1086
słów) i jest nim opatrzona książka wydana w Indiach przez Dr.
Sreenathachary Vangeepurama. Pozycja opisuje dziwactwa języka
angielskiego.

32.
Czy wiesz że: największa na świecie kolekcja najmniejszych
książek należy do Jozsefa Tari. Z pochodzenia Węgier, kolekcjonuje
książki o długości 76 mm lub mniejsze. W jego zbiorze znajduje się
obecnie aż 4500 miniaturowych tomików. Najstarsze z nich mają
ponad 100 lat.

33.
Czy wiesz że: w minionych czasach książki były bardzo drogim
i ekskluzywnym towarem. Dlatego też trzeba było je zabezpieczać
przed kradzieżami. Znaleziono ciekawe rozwiązanie. Książki
mocowano do regałów łańcuchami. Długość i grubość łańcucha
zależała od gabarytów książki. Zawsze na jego końcu znajdowało
się kółko, które należało przypiąć do drąga. Natomiast ten
przymocowany był nad stołem dla czytelników. - w Polsce
największy zbiór ksiąg łańcuchowych posiada Biblioteka PAN
w Gdańsku, a pojedyncze egzemplarze przechowują Biblioteka
Narodowa w Warszawie i Uniwersytecka we Wrocławiu.

34.
Książki rękopiśmienne w czasach średniowiecza zdobione
były srebrem, złotem i drogimi kamieniami. Za jedną książkę można
było kupić kilka wiosek.

35.
Czy wiesz że: „Bramy raju” – powieść Jerzego
Andrzejewskiego, składa się z dwóch zdań, z czego drugie obejmuje
tylko cztery słowa (I szli całą noc)?
36.
Czy wiesz że: najpiękniejsza książka świata została wydana
w Polsce? Dziennik podróży” Bolesława Stelmacha wydany w 2016
roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” został nagrodzony
w prestiżowym konkursie 50 Books | 50 Covers jako „przykład
bezbłędnej pracy edytorskiej, w której zdjęcia zostały umieszczone
z ogromnym wyczuciem i wrażliwością, a oprawa introligatorska
dopełnia książkę prostotą i siłą”
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