GİNNESİN REKORDLAR KİTABININ TARİXÇƏSİ
Hazırda Ginnesin rekordlar kitabı 100 milyon tirajla 40 dildə çap olunur
Ginnesin rekordlar kitabının tarixçəsi 1951-ci ildən başlanır. Məzəli zarafatdan
yaranan maraqlı bir sual meydana çıxmışdır. Avropada hansı quş daha sürətlə uçur:
qızılı cüllüt və ya şotland tetra quşu?
O zamanlar belə məlumatları özündə saxlayan kitablar yox idi. Buna görə də,
həmin mübahisədə iştirak edən ser Hyu Biver qeyri-standart rekordlar və
yarışmalar barədə məlumatlar əldə etməklə kitab tərtib etməyə qərar verir. İdeyanı
həyata keçirmək məqsədi ilə o, 1954-cü ildə kitabın nəşri üçün “Guinness World
Records Limited” adlı xüsusi agentlik yaradır. Kitabçanın hazırlanmasını isə əkiz
qardaşlar Norris və Rossa Makuirterlərə həvalə edir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından AzərTAc-a bildirmişlər ki, 1954cü ilin avqustunda soraq kitabının ilk variantı hazırlanmış və 1000 nüsxə pulsuz
paylanmışdır. Bu kitab ser Hyunun ailəsi, qədim nəslin şərəfinə “Ginnes”
adlandırılır. Lakin nəşrlərin sonrakı buraxılışları Ginnesin rekordlar kitabı
adlandırılmağa başlanmışdır. O vaxtdan bu soraq kitabçasında il ərzində təbiətdə və
cəmiyyətdə baş verən görkəmli nailiyyətlər, unikal və gülünc hadisələr haqqında
informasiyalar toplanır.
1955-ci il avqustun 27-də isə 197 səhifəlik kitab pulla satılmağa başlanmış və Milad bayramı ərəfəsində
İngiltərədə ən çox satılan kitablar siyahısında ön sıralarda yer almışdır. 1956-cı ildə rekordlar kitabı ABŞ-da 70
min nüsxə ilə satışa çıxarılmışdır.
1995-ci ildə kitabın konsepsiyası dəyişmiş, yalnız mətndən ibarət olan kitab şəkilli alboma çevrilmişdir.
Albomun özü də rekorda imza atmışdır.
Hazırda Ginnesin rekordlar kitabı 100 milyon tirajla 40 dildə çap olunur.

AVROPANIN ƏN QİYMƏTLİ ABİDƏSİ - EYFEL QÜLLƏSİ
Avropa Statistika İdarəsi (Eurostat) qitə ərazisində
ən qiymətli abidələrin siyahısını hazırlamışdır
Parisdəki Eyfel qülləsi Avropanın ən qiymətli abidəsi hesab olunmuşdur.
“Eurostat”ın araşdırmalarına görə, Eyfel qülləsini görmək üçün bu ölkəyə hər il
16 milyon insan gəlir. Eyfel qülləsi Fransa iqtisadiyyatına ildə 434,7 milyard
avro gəlir gətirir.
Siyahıda ikinci yerdə Romadakı Kolizey abidəsi qərarlaşmışdır. Bu
abidənin ümumi gəliri 91 milyard avrodur.
Avropa Statistika İdarəsi üçüncü yerdə İngiltərədə “Ağ qüllə” adı ilə
tanınan məşhur London qülləsini göstərmişdir. Bu abidənin illik gəliri isə 70
milyard avrodur.

ƏN PİS SÜRÜCÜLƏR HANSI ÖLKƏDƏDİR?
Sorğuda italyanların ən pis sürücülər olduğu bildirilmişdir
Ümumilikdə, britaniyalıların 23,7 faizi düşünür ki, italyanlar sükan arxasında ən vecsiz və pis sürücülərdir.
Siyahıda onlardan sonra 15,6 faizlə yunanlar və 14 faizlə polyaklar gəlir. Fransızlar və almanlar isə sükan
arxasında ən sakit və qanunlara riayət edən sürücülər seçilmişlər.
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DÜNYANIN ƏN BAHALI REKLAMI
Dünyanın ən bahalı reklamının büdcəsi Hollivudda çəkilən döyüş filmlərinin büdcəsi ilə
müqayisə ediləcək qədər böyükdür
.
Məşhur aktrisa Nikol Kidman dünyanın ən məşhur ətir brendinin – “Chanel
No. 5: The Film” reklamında çəkilmişdir. Bu reklam çarxı bütün reklam biznesi
tarixində ən bahalı iş hesab olunur.
Dörd dəqiqə davam edən çarxın bir dəqiqəsi 11 milyon dollar həcmində
qiymətləndirilir. Reklamın ümumi büdcəsi isə 44 milyon dollar təşkil edir. Nikol
Kidman bu çəkilişə görə reklam sənayesi tarixində ən böyük qonorar - 4 milyon
dollar qazanmışdır.

SOLAXAYLAR GÜNÜ
Dünyada yaşayan solaxaylar hər il avqustun 13-də
Ümumdünya Solaxaylar Gününü qeyd edirlər
Beynəlxalq Solaxaylar Günü 1992-ci ildə Britaniya solaxaylar
klubunun təşəbbüsü ilə təsis edilmişdir.
Solaxayların Beynəlxalq Assosiasiyasının mənzil-qərargahı ABŞ-ın
Kanzas ştatındakı Topika şəhərində yerləşir. Bu assosiasiya «Solaxaylar
haqqında qanun layihəsi» də hazırlamışdır.
Bəzi məlumatlara görə, hazırda dünya əhalisinin 15-20 faizini solaxay
insanlar təşkil edir. Dünyada solaxay məşhurlar çoxdur. Buna misal olaraq
Janna d`Ark, Lyuis Kerroll, Nikolay Leskov, Leonardo da Vinçi, Merilin
Monro, Albert Eynşteyn, Bryus Uillis, Bill Qeyts, Mikelancelo, Pol
Makkartni, Mark Tven, Bethoven, Sergey Raxmaninov və Robert De
Nironu göstərmək olar.
Məşhur siyasətçilər Yuli Sezar, Makedoniyalı İsgəndər, Napoleon Bonapart, Böyük Karl, Uinston Çörçil də
solaxay olmuşlar.

10 SENT MƏBLƏĞİNDƏ OLAN QƏPİK HƏRRACDA
ABŞ-ın Filadelfiya şəhərində keçirilən auksionda 10 sent məbləğində olan qəpik pul 1,6
milyon dollara satılmışdır
Nümizmatlar qəpiyin belə yüksək qiymətləndirilməsini onun çox gözəl vəziyyətdə qalması ilə izah edirlər.
1873-cü ildə zərb edilmiş 10-luq qəpik digər qədim bənzər nümunələrlə müqayisədə ideal formada qalmışdır.
Mütəxəssislərin fikrincə, belə hallara çox az təsadüf edilir.
Bu nadir nümunə uğrunda 4 kolleksiyaçı mübarizə aparsa da, adı açıqlanmayan bir nəfərə onu almaq
müyəssər olmuşdur. Auksionda bu nümunə ilə yanaşı, Karson-Sitidə (Nevada ştatı) istehsal edilmiş 111 qəpik də
satılmışdır.
Bir müddət əvvəl Orlando şəhərində də 1 sent qiymətində olan mis qəpik adı açıqlanmayan kolleksiyaçı
tərəfindən 1 milyon dollara alınmışdır. Qəpiyin yüksək qiymətinə yaxşı vəziyyətdə qalması ilə bərabər, istehsal
edildiyi tarix (1793-cü il) də təsirini göstərmişdir.

DÜNYANIN ƏN BÖYÜK XALÇASI
Dünyanın əl ilə toxunan ən böyük xalçası “Ginnesin rekordlar kitabı”na düşmüşdür
İranda əl ilə toxunan xalça böyüklüyünə görə “Ginnesin rekordlar kitabı”na düşmüşdür. Abu-Dabi
əmirliyinin məscidlərindən birində saxlanılan xalça çoxlu turist cəlb edir.
AzərTAc xəbər verir ki, Xorasan əyalətinin Nişapur şəhərində 1,2 min nəfər tərəfindən toxunan bu xalçanın
uzunluğu 133 metr, eni 48 metr, ağırlığı isə 48 tondur.
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