Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a czego jeszcze nie
wiecie o książkach i czytaniu 

1. Za wynalazcę druku uważa się Jana Gutenberga. Swojego odkrycia
dokonał w roku 1450.
2. Pierwsze książki w języku polskim powstały w XIV wieku.
3. Strony w książkach zaczęto numerować w XVI wieku, a zatruwające
nasze życie ortograficzne  przecinki pojawiły się na przełomie XV i XVI
wieku.
4. Za jedną książkę w średniowieczu można było kupić kilka wiosek,
ponieważ były one bogato zdobione złotem i drogocennymi kamieniami.
5. W 1837 roku w Paryżu wydrukowano po raz pierwszy książkę dla
niewidomych – była ona napisana alfabetem Braille’a.
6. Pierwsza książka napisana na maszynie to „Przygody Tomka Sawyera”.
7. Najlepsi czytelnicy mieszkają w Indiach. Hindusi czytają średnio ponad 10
godzin tygodniowo!
8. W Polsce najwięcej czytają ludzie młodzi. Stanowią oni pond 70%
czytelników.
9. Regularne czytanie zapobiega rozwojowi choroby Alzheimera.
10. Najmniejszą książką jest zbiór nazw japońskich kwiatów i ich czarnobiałe ilustracje – w sumie 22 strony. Strony mają 0,75 milimetra długości,
a szerokość liter nie przekracza 0,01 milimetra! Nie dziwi więc, że do jej

czytania potrzebna jest porządna lupa. Mikroksiążka jest dziełem
drukarni z Tokio.
11. Dla równowagi – największą książką jest książka indyjska. Ma ona ponad
7,5 metra wysokości, ponad 5 metrów szerokości i aż 20 stron. Na jej
wyprodukowanie zużyto 40 litrów farby i 800 metrów kwadratowych
materiału.
12. Autorką najgrubszego dzieła jest Agata Christie. Ta niezwykła książka
ukazała się w limitowanej edycji 500 egzemplarzy w 2009 roku. Grubość
zbioru to 32,2 cm, a waga 8,04 kg! Najgrubsza książka świata ma 4032
strony.
13. Według Księgi Rekordów Guinnessa najdroższa książka świata to „Ptaki
Ameryki”. O cenie tej pozycji nie decyduje tylko wyjątkowa treść, ale
przede wszystkim bardzo mały nakład. Wydano ją bowiem zaledwie w
119 egzemplarzach. 108 jest w muzeach i bibliotekach. Jeden egzemplarz
wart jest około 10 milionów dolarów!
Najdroższa książka świata zawiera 1000 naturalnej wielkości ilustracji
blisko 500 różnych gatunków ptaków .
14. Największa prywatna kolekcja książek liczy ponad 1,5 miliona publikacji
i znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
15. Najbardziej okazała kolekcja zakładek do książek liczy ponad 103 tysiące
egzemplarzy i należy do Holendra, Franka Divendala.
16. Najdłuższe domino z książek ułożono z 5318 tomów książek.
17. Rekord czytania bez przerwy ustanowiono w 2014 roku w Polsce!
Czytano od 21 do 28 września w dzień i w nocy przez 168 godzin.
18. Theodore Roosevelt – jeden z prezydentów USA czytał jedną książkę
dziennie – codziennie!
19. W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać
aromat danej potrawy, wystarczy potrzeć kartkę nadgarstkiem.
20. Jeden na pięciu dorosłych na świcie nie potrafi czytać
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zainteresowanie i porzucają książkę to strona numer 18…
Życzę Wam, abyście zawsze zaglądali na stronę numer 19
Agnieszka Grzegórzek-Zając
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