
KSIĄŻKOWE 

CIEKAWOSTKI



NAJ…



Największa książka

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

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



Najpopularniejszą książką na 

świecie jest…

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.



Najdroższą na świecie książką 

jest…

czterotomowe dzieło” The Birds of Amerika” ( „ Ptaki

Ameryki”) Johna Jamesa Audubona wybitnego 
ornitologa. Napisał on księgę, w której zawarł

1000 naturalnej wielkości ilustracji blisko 500 
różnych gatunków ptaków. 

Dzieło to wydano

zaledwie w 119 egzemplarzach, 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.



Najstarsza książka

to sześć połączonych ze 
sobą płytek z 24-
karatowego złota. 

Są one zapisane językiem 
Etrusków, którego nikt do 
tej pory nie zdołał w pełni 

odczytać.

Książka posiada też 
ilustracje: jeźdźca, syreny, 

harfy oraz żołnierzy. 

Jej wiek oszacowano na 
2,5 tys. lat. 

Maleńka książka została 
odkryta 60 lat temu, 

podczas kopania kanału w 
południowo-wschodniej 

Bułgarii



• Najcięższa książka świata to „Dzieje Ithalu” 

wydana przez jednego z arcyksiążąt 

habsburskich. Waży 48 kg.

• Najobszerniejszą książką świata jest 

słownik chiński ‘’ Tu-sza-czi-czeng ‘’, 

składający się z 5 020 tomów po 170 stron 

każdy.

• Książka pachnąca ukazała się w Japonii. 

Jest to wyprodukowana na papierze 

specjalnie nasyconym zapachami, książka 

kucharska zawierająca kilkaset przepisów 

japońskiej kuchni. Wystarczy delikatnie 

potrzeć dłonią tekst wydrukowanego 

przepisu, a natychmiast wydziela się 

smakowity zapach opisanej potrawy.



Najwyżej położona biblioteka na 

świecie
Biblioteka mieszcząca się na 60-
tym piętrze hotelu Marriott w 
Szanghaju trafiła do Księgi 
Rekordów Guinnessa jako 
najwyżej położona biblioteka na 
świecie. 

Biblioteka znajduje się 230,9 
metrów nad powierzchnią ziemi. 
Dotarcie do niej na piechotę 
wymagałoby pokonania 1435 
schodów.

Posiada zbiór książek w języku 
angielskim i chińskim, a w jej 
pomieszczeniach odbywają się 
klimatyczne kolacje dla gości. 

Biblioteka otwarta jest dla 
wszystkich zainteresowanych 
pragnących skorzystać z 
księgozbioru. 



Książkowe rzeźby rodem z Holandii

Temat przewodni zorganizowanych z okazji Tygodnia Książki targów to 

biografie sławnych osób. Wydane w dość nietypowy i oryginalny sposób 

biografie Anne Frank, Kadera Abdollaha, Vincenta van Gogha i Louisa van 

Gaala, przyciągają wzrok każdego czytelnika.



Książka artystyczna 

Niesamowite rzeźby z książek 1

Oto zwariowane i szalenie 

oryginalne rzeźby

Roberta The.





Niesamowite rzeźby z książek 2

Tym razem niesamowite rzeźby i twory 

wykonane przez Sue Blackwell, która 

do stworzenia melancholijnego świata, 

pełnego magii używa książek.





Niesamowite rzeźby z książek 3

Myślicie, że książki można tylko 
czytać? Niektórzy ludzie myślą 

inaczej...

Georgia Russell
to szkocka artystka, która używa 
skalpela zamiast pędzla czy pióra. 

Tworzy konstrukcje wykorzystując 
książki, mapy, magazyny, pieniądze 

lub fotografie.





Nie próbujcie tego w domu!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺



DZIESIĘĆ PRAW 

CZYTELNIKA☺

1. Prawo do nie czytania. 

2. Prawo do opuszczania stron.

3. Prawo do nie kończenia książki. 

4. Prawo do czytania byle czego. 

5. Prawo do czytania byle gdzie. 

6. Prawo do czytania raz tego, raz owego. 

7. Prawo do ponownego przeczytania. 

8. Prawo do czytania na głos. 

9. Prawo do nie mówienia o lekturze. 

10. Prawo do zatopienia się w lekturze, uznania świata fikcyjnego za realny.

Daniel Pennac (franc. pisarz, Paryż 1992)



„Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, 

po przyjacielsku pomogą zorientować się w 

pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i 

zdarzeń. One nauczą Was szanować 

człowieka i samych siebie, one uskrzydlą 

rozum i serce uczuciem miłości dla świata, 

dla człowieka”.

Maksym Gorki 
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