
CIEKAWOSTKI 
ZE ŚWIATA KSIĄŻKI



KSIĄŻKOWE NAJ…



NAJWIĘKSZA KSIĄŻKA
„Super Book” mierzącą 2,74 na 3.07 m została wydana w Denver w stanie 

Colorado. Składa się z 300 stron i waży 252.6 w roku 1976. kg.



NAJMNIEJSZA KSIĄŻKA

Drukarnia Toppan Printing z Tokio zdołała wydrukować książkę wielkości uszka w igle. Mikroksiążka ma 22 strony i nosi tytuł 
„Shiki no Kusabana”, co w tłumaczeniu na język polski oznacza kwiaty i pory roku. Miniaturowe dzieło sztuki zawiera nazwy i 

mikroskopijne, czarno-białe ilustracje japońskich kwiatów. 

Strony mają zaledwie 0,75 milimetra długości, podczas gdy szerokość liter nie przekracza 0,01 milimetra! 

Książka, której nie można przeczytać gołym okiem bez wątpienia zasługuje na nowy rekord Guinessa.



NAJPOPULARNIEJSZA KSIĄŻKĄ NA ŚWIECIE

Biblia
Biblię przetłumaczono na 310 języków, a jej 

fragmenty na dalsze 597 języków. 

Szacuje się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem 
wydrukowano około 2,5 miliarda egzemplarzy 

Biblii.



NAJDROŻSZA KSIĄŻKA NA ŚWIECIE

The Birds of Amerika” („Ptaki Ameryki”)

Johna Jamesa Audubona wybitnego

ornitologa. Zawiera 1000 naturalnej

wielkości ilustracji blisko 500 różnych

gatunków ptaków. Wydano zaledwie 119

egzemplarzy, z czego 108 znajduje się

obecnie w muzeach i bibliotekach.

Cena egzemplarza tego niespotykanego XIX-

wiecznego dzieła, osiągnęła w 2000 roku aż

8,8 miliona dolarów, natomiast egzemplarz,

który został wystawiony w domu aukcyjnym

Sotheby's, w grudniu 2010 roku, osiągnął

cenę - ponad 10 milionów dolarów.



NAJGRUBSZA KSIĄŻKA ŚWIATA

to dzieło, w którym zgromadzone zostały
wszystkie przygody Panny Marple, postaci
stworzonej przez Agathę Christie.

Najgrubsza na świecie lektura liczy sobie
4032 strony, waży około 8 kilogramów i ma
322 mm grubości. Powstało tylko 500 kopii
rekordowej książki.

Zostały sprzedane za ok.1000 funtów.



NAJGRUBSZA KSIĄŻKA (WSZECH)ŚWIATA

Nosi tytuł „Das dickste Buch des 
Universums” („Najgrubsza książka 
wszechświata”). 

Ma 4,08 metra grubości. 
Zaprezentowano ją na targach 
książki we Frankfurcie w 2010 roku. 
Ma nie tylko wyjątkowe gabaryty, ale 
i ciekawą treść. Są to zeskanowane i 
oprawione rysunki oraz teksty ponad 
40 tysięcy dzieci, przysłane na 
konkurs o bezpieczeństwie maluchów 
na drogach. 

„Najgrubsza książka wszechświata” 
liczy 50 560 stron i waży 220 kg.



NAJSTARSZA KSIĄŻKA

Składa się z sześciu połączonych ze sobą płytek z 24-
karatowego złota. Są one zapisane językiem Etrusków.

To dzieło oprócz zapisów zdobią ilustracje: jeździec, syreny,
harfy, żołnierze.

Wiek księgi oszacowano na 2,5 tysiąca lat, a odkryta została
dopiero 60 lat temu. Natknięto się na nią podczas kopania
kanału w południowo-wschodniej Bułgarii.



NAJWIĘCEJ KSIĄŻEK NAPISAŁ

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) - autor 
ponad 600 książek, który uchodzi za 
niekwestionowanego rekordzistę polskiej 
literatury.  

W ciągu 57 lat napisał 232 powieści, w tym 
144 społecznych, obyczajowych i ludowych 
oraz 88 historycznych. 

Co więcej, ze swoim imponującym dorobkiem 
jest jednym z najpłodniejszych pisarzy w 
historii światowej.



NAJWYŻEJ POŁOŻONA BIBLIOTEKA NA ŚWIECIE

Mieści się na 60-tym piętrze w hotelu JW 
Marriott w Szanghaju. 

Znajduje się dokładnie na wysokości 231 
metrów. 

Z lobby prowadzi do niej 1435 stopni. 
103 półki zajmują książki napisane po 
chińsku i angielsku.



NAJORYGINALNIEJSZA KSIĄŻKA NA ŚWIECIE

To publikacja, która została wydana w 
1765 r. przez drukarza z Ratyzbony -
Schaffer’a. 

Każdą jej kartkę wydrukowano na 
innym papierze, np. wykonanym z: 
bawełny, łusek cebuli, mchu, drzew 
najrozmaitszych gatunków, słomy, 
sitowia, kapuścianego liścia.



NAJWIĘKSZA PRYWATNA KOLEKCJA KSIĄŻEK

To zbiór ponad 1,5 miliona publikacji! 
Właścicielem kolekcji jest Johan Q. 
Benham mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych. 

Ten wielbiciel literatury 
podporządkował swoją życiową 
przestrzeń książkom. Są nie tylko w 
domu, ale zajmują też ogromny garaż i 
dwupiętrowy budynek stojący w 
pobliżu jego domu.



NAJWIĘKSZA KOLEKCJA ZAKŁADEK DO KSIĄŻEK

Należy do Franka Divendala z Holandii. 
Mężczyzna od 1982 roku zebrał ponad 
103 000 rozmaitych zakładek z całego 
świata. 

Żeby nie pogubić się w tak okazałej 
kolekcji Frank Divendal stworzył system 
przechowywania zakładek. 

Najpierw dzieli je na kraje, następnie 
segreguje tematycznie.



NAJOBSZERNIEJSZA KSIĄŻKA ŚWIATA 

„Tu-sza-czi-czeng ‘’słownik chiński 
powstał na początku XVII wieku na 
rozkaz cesarza chińskiego.

Składa się z 5 020 tomów po 170 stron 
każdy.



NAJDŁUŻSZY TYTUŁ KSIĄŻKI

Składa się z 5633 znaków (1086 słów) 
i jest nim opatrzona książka wydana w 
Indiach przez Dr. Sreenathachary
Vangeepurama. 

Pozycja opisuje dziwactwa języka 
angielskiego.



NAJSTARSZA AUTORKA

W październiku 1994 r. została 
wydana książka „The Delany Sisters’ 
Book of Everyday Wisdom”.

Jej autorka Louise Delany (na zdjęciu 
z prawej) miała wówczas 105 lat, zaś 
siostra i zarazem współtwórczyni 
publikacji Annie Elizabeth Delany (na 
zdjęciu po lewej) 103 lata



NAJSTARSZA DEBIUTANTKA

Debiutancka książka Berthy Wood 
została wydana 20 czerwca 2005 roku 
w dniu setnych urodzin autorki. 

“Fresh Air and Fun: The Story of a 
Blackpool Holiday Camp” oparta jest 
na wspomnieniach, które kobieta 
zaczęła spisywać, kiedy ukończyła 90 
lat.



Wykorzystano m.in.

https://www.gandalf.com.pl/blog/15-rekordow-literackich-w-pigulce/

http://cieszy-mnie-czytanie.blogspot.com/2013/10/22-literackie-rekordy-guinnessa.html

http://booklips.pl/zestawienia/22-literackie-rekordy-guinnessa/

https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/6296/ksiazkowe-rekordy

https://przezpiekneokulary.pl/2018/03/29/faza-na-ciekawostki-o-ksiazkach-cz-i-2/

http://www.eioba.pl/a/2rp4/ciekawostki-z-dziejow-ksiazki
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