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Tik faktai. Trumpų faktų rinkinys
Keletas trumpų faktų, kurių galbūt daugelis dar nežinojo, bet dalis jau yra žinoma. Malonaus skaitymo
Ar kada pagalvojote kodėl facebook dominuojanti spalva yra mėlyna? Ogi tai yra dėl to, jog Markas Zukerbergas yra daltonikas. GOOGLE – pavadinimas kilęs nuo
angliško matematinio termino “Googol”, reiškiančio ypač didelius skaičius (pvz., 10100, t.y., vienetas su šimtu nulių). Taip pavadindami kompaniją, jos įkūrėjai
siekė pabrėžti „Google“ misiją – sukaupti neįtikėtinų dydžių informacijos kiekius savo virtualiose saugyklose. Paprastas grafitinis pieštukas gali nubrėžti apie 56,2
km ilgio liniją. Joks popieriaus lapas negali būti sulenktas per pusę daugiau nei 7 kartus. Didžiausiais darbdavys pasaulyje yra Indijos geležinkeliai, kurie yra įdarbinę
1,7 mln. žmonių. Jūs savo gimtadienio dieną švenčiate su maždaug su 9 mln. kitų gyventojų. Baltieji rūmai Amerikoje turi savo kino teatrą, baseiną, boulingą,
bėgimo takelį ir teniso kortą. Apple programėlių parduotuvėje vieną kartą buvo parduota programėlė pavadinimu „I Am Rich“ („Aš esu turtingas“) – už 999.99
dolerius, bet programėlė nieko nedarė. Švedų šeima savo gimusį vaiką pavadino Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 kuris tariamas kaip „Albin“.
Tėvai davė tokį vardą protestuodami prieš vardų teisę Švedijoje. Vokietijos įstatymai numato, kad vaiko pirmas vardas turi atspindėti jo lytį, taip pat draudžiami
vardai, kurie neigiamai gali paveikti vaiko gyvenimo kokybę, pavyzdžiui, objektų ar produktų pavadinimai. Kiekvienas vardas yra svarstomas ir ši procedūra
kainuoja, tad tėveliai turi paskatą išrinkti tokius vardus, kurie jau pirmą kartą būtų priimti. Stivas Džobsas (Steve Jobs) – buvo pusiau arabas. Danijoje veikia
įstatymas, kuris saugo vaikus nuo prasto tėvų skonio vardams. Tėvai gali rinktis tik iš leidžiamo vardų sąrašo, kuriame yra 7 tūkst. vardų. Taip pat tėvai gali gauti
atskirą specialų leidimą iš bažnyčios pavadinti vaiką vardu, kurio nėra oficialiame sąraše. Skelbiama, kad tarp atmestų prašymų buvo Anus, Pluto ir Monkey.
Sunkiausias kada nors gimęs kūdikis svėrė 10 kilogramų ir 487 gramus.
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