Ciekawostki o książkach i o czytaniu
Książki fascynują ludzi od dawna nie tylko z powodu ich ciekawej treści.
Oto zbiór interesujących faktów o książkach, o których zapewne nie wiedzieliście!

Najdroższą książką na świecie jest Kodeks Leicester Leonarda da Vinci. Jej
cena przekracza 30 mln dolarów.
Najdroższa polska książka to drugie wydanie O obrotach sfer
niebieskich – kosztowało 103 tysiące złotych.
Najmniejsza książka świata powstała w Polsce, jest to Alfabet łaciński z
1976 roku o wymiarach 1 x 0,8 mm.
Książka sprzedana w największej liczbie egzemplarzy to Biblia. Ponad 2 miliardy i 500
milionów sztuk.
Najdłuższa książka świata to pewien chiński słownik wydany w 5020 tomach.
Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carolla została zakazana w Chinach, ze względu na
występujące w niej mówiące zwierzęta.
Autor Kodu da Vinci – Dan Brown – zanim odniósł karierę jako pisarz, próbował być
piosenkarzem.
Władca Pierścieni został napisany przez J.R.R. Tolkiena na maszynie przy użyciu tylko
dwóch palców.
Pierwotny tytuł książki Harry Potter i kamień filozoficzny brzmiał Harry Potter i kamień
Czarodziejów i został zmieniony przez wydawcę.
Najczęściej tłumaczonym autorem na świecie jest Agatha Christie. Jej książki
przetłumaczono na co najmniej 103 języki.

Charles Dickens napisał Opowieść wigilijną w sześć tygodni. Jego książka
Opowieść o dwóch miastach jest najlepiej sprzedającą się powieścią
jednotomową (ponad 200 mln egzemplarzy).
W Polsce najpopularniejszym źródłem pozyskania książki jest pożyczenie od
znajomych (34%).
Najwyższy próg czytelnictwa w Europie mają Czechy. Regularnie czyta tam 86
procent ludności.
Pierwsza książka napisana na maszynie to „Przygody Tomka Sawyera”. Mark
Twain swoje urządzenie kupił w Bostonie za 125 dolarów.
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.
Za pierwszy projekt e-czytnika uznaje się pomysł z 1935 roku. Jego autor to Bob
Brown. Urządzenie nazwał „The Readies”. Sprzęt nie przypominał
współczesnych urządzeń do czytania. Wyglądał raczej jak filmowy rzutnik.
Pierwszy e-book prawdopodobnie powstał pod koniec lat 40. – Index
Thomasticus. Nie było to dzieło fabularne, a elektroniczny index zawierający notatki z prac
Tomasza z Akwinu. Tego nietypowego e-booka stworzył włoski jezuita Roberto Busa.
Stephen King udostępnił w internecie w 2000 roku swoje opowiadanie „Jazda na
kuli”(„Riding the Bullet”). W ciągu pierwszych 24 godzin pobrano ponad
400 tysięcy kopii pliku.
Były amerykański prezydent Theodore Roosevelt, podobno czytał średnio
jedną książkę dziennie.
Najwięksi czytelnicy mieszkają w Indiach. Hindusi czytają średnio ponad 10 godzin
tygodniowo.
3 najbardziej poczytne książki w historii ludzkości to: Biblia, Czerwona
książeczka Mao Tse-Tunga i seria o Harrym Potterze.

Kto jest światowym rekordzistą w liczbie napisanych książek? Polak! Mowa o
Józefie Ignacym Kraszewskim (żyjący w latach: 1812 – 1887), który napisał
ponad 600 powieści.
Statystycznie, strona, na której czytelniczy najczęściej tracą zainteresowanie i
porzucają książkę to strona numer 18.
Najmniejsza książka na świecie to “Teeny Ted z Turnip
Town”.
Została wpisana do światowej Księgi Rekordów Guinnessa.
Stworzył ją Kanadyjczyk RobertChaplin i naukowcy z
laboratorium Simon Fraser University. Książkę można czytać
wyłącznie przy pomocy mikroskopu elektronowego. Mierzy
ona 0,07 mm x 0,1 mm.
Kindle pierwszej generacji, wydany 19 listopada 2007 roku, został
wyprzedany w zaledwie 5 godzin. Kosztował 399 USD.
Najdroższą książką na świecie jest Codex
Leicester Leonarda Da Vinci. Został
kupiony przez Billa Gatesa za 30,8 miliona dolarów.
Największa książka - super book, mierząca 2,74 x 3,07m została
wydana w USA w 1976r. Składa się ona z 300 stron i waży
252,6kg.
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