
REKORDOWE KSIĄŻKI
NIEZWYKŁE  FAKTY O KSIĄŻKACH, O KTÓRYCH DOTĄD NIE WIEDZIAŁEŚ



NAJPOPULARNIEJSZA KSIĄŻKA

Najpopularniejszym wydawnictwem jest 
niezmiennie „Pismo Święte”, które 
przetłumaczono na 310 języków! Szacuje 
się, że pomiędzy 1815 a 1975 rokiem 
wydrukowano około 2,5 miliarda 
egzemplarzy „Biblii” na całym świecie.



NAJMNIEJSZA „BIBLIA” ŚWIATA
Miniaturowy egzemplarz mający zaledwie 3 cm x 4 cm to 
prawdziwe arcydzieło. Starodruk oprawiony w skórę datuje 
się na 1727 rok. Ten biały kruk jest nie tylko gratką dla 
kolekcjonerów antyków; ma on również walory czytelnicze –
zachował się w tak doskonałym stanie, że mimo upływu 
niemal trzech setek lat można bez przeszkód zagłębić się w 
lekturze. Miniaturowa „Biblia” jest przykładem niezwykłej 
precyzji techniki drukarskiej i zdobniczej – dekorują ją 
misterne ilustracje oraz 14 rycin, które przetrwały do naszych 
czasów w niemal idealnym stanie. Wartość tego arcydzieła 
określa się na około 3000 funtów, tj. 15000 złotych.



GIGANTYCZNA KSIĄŻKA
Za największą obecnie książkę świata 
uznaje się obecnie hinduski 
egzemplarz o charakterze religijnym, 
zawierający fragmenty kazań. Składa 
się z 20 stron, a jego wymiary osiągają 
7,5 m wysokości x 5 m szerokości. 
Wyobraźcie sobie, że do jego 
produkcji zużyto aż 40 litrów farby!



I JEJ MINIATUROWA SIOSTRA
Najmniejszą książkę świata, zatytułowaną 
„Mańkut” i mieszczącą się w przepołowionym 
ziarenku maku, stworzył fizyk z Nowosybirska 
Władimir Aniskin. Kartki książki mają wymiary 70 na 
90 mikronów, tj. 0,07 mm x 0,09 mm i są wykonane
z bardzo cienkiej folii poliestrowej. Naukowiec 
przyznaje, że samo opracowanie technologii, w 
jakiej powstało jego dzieło, zajęło mu 5 - 6 lat .



MALEŃKA GAZETA
Tytuł najmniejszej gazety przypadł 
portugalskiemu tygodnikowi „Terra Nostra”. 
Miniaturowy magazyn to jej wydanie 
specjalne o wymiarach 2,5 cm wysokości       
i 1,8 cm szerokości. Liczy 32 strony i zawiera 
informacje o życiu na portugalskim 
archipelagu Azorów.



NAJDROŻSZA KSIĄŻKA
Najdroższą na dzień dzisiejszy księgą świata jest rękopis drukarski „Księgi 
Mormona”, a jego niebotyczna wartość szacowana jest na około 35 milionów 
dolarów. Mormoni uznają tę księgę za                                                              
kolejne obok „Biblii” święte pismo.



NAJSTARSZA KSIĄŻKA
Stanowi ją sześć połączonych ze sobą płytek                 
wykonanych z 24-karatowego złota. Zapisane są          
w języku Etrusków, którego na razie nikomu nie udało 
się w pełni odczytać. Dodatkowo posiada ilustracje 
syreny, harfy czy jeźdźcy. Wiek jej powstania tej 
książkowej staruszki szacuje się na około 2,5 tysiąca lat 
temu.



KSIĘGA ZE SPORĄ NADWAGĄ
Najgrubsza książka na świecie to”Das dickste Buch des Universums” czyli „Najgrubsza 
książka wszechświata”, która ma 4,08 m grubości, 50 560 stron i waży 220 kilogramów. 
Została wyprodukowana w Niemczech i zaprezentowana na targach książki we 
Frankfurcie w październiku 2010 roku. Książka zawiera zeskanowane i oprawione rysunki 
oraz teksty ponad 40 tysięcy dzieci, przysłane na konkurs o tematyce bezpieczeństwa 
najmłodszych na drogach. Spójrzcie, jak                                                                                      
wygląda to maleństwo :)



NAJGRUBSZA KSIĄŻKA DO KUPIENIA
Najgrubszą książką dostępną w regularnej sprzedaży był 
opublikowany w maju 2009 roku zbiór wszystkich 
opowieści o Pannie Marple, napisanych przez sławną 
autorkę kryminałów, Agathę Christie. W grubym na 32,2 
cm tomie zmieściło się 12 powieści i 20 opowiadań –
razem 4032 strony o wadze 8,04 kilograma. Książka 
została wydana w 500 egzemplarzach.



NAJDŁUŻSZY AUDIOBOOK
Japoński dom wydawniczy Tokyo Shigesato Itoi 
Office K.K w 2008 roku wydał w wersji audio       
„50 wykładów” Takaaki Yoshimoto. Książka jest 
zbiorem wykładów Yoshimoto, poety, filozofa         
i krytyka literackiego z lat 60 i 70. Audiobook liczy 
sobie 6943 minuty, czyli 115 godzin i 43 minuty, co 
czyni go najdłuższym na świecie. Jak łatwo 
policzyć, słuchalibyśmy go bez przerwy niemal     
5 dni i nocy!



NAJSTARSZY AUTOR
Tytuł najstarszego autora świata 
przypadł pani Louise Delany, która  
w 105 wiośnie swojego życia, w 1994 
roku, wydała książkę „The Delany
Sisters’Book of Everyday Wisdom”. 
Przyznacie, że to niezwykła starsza 
pani…



ORAZ NAJMŁODSZY PISARZ
Jej najmłodszym, kolokwialnie mówiąc, 
„kolegą po fachu” jest brazylijski chłopczyk 
o nazwisku Adauto Kovalski da Silva. W 
wieku dokładnie 5 lat i 302 dni, 15 
października 2005 roku, ukazała się jego 
pierwsza książka „Aprender é fácil”, co w 
polskim tłumaczeniu znaczy „Uczenie się jest 
łatwe”. Tym samym Adauto otrzymał tytuł 
najmłodszego autora na świecie. 
Przyznacie, że to niezwykłe, prawda?



NAJWIĘKSZA KOLEKCJA KSIĄŻEK KUCHARSKICH
Sue Jimenez, mieszkanka USA, do lipca 2013 
posiadała w swojej kolekcji 2970 książek         
z przepisami kulinarnymi. Godnym 
odnotowania jest fakt, że jest to już jej druga 
kolekcja – pierwszą podarowała bibliotece   
w Albuquerque. Ciekawe, kiedy znajduje 
czas, żeby gotować te wszystkie potrawy 
oraz żeby je zjeść…



NAJWYŻSZA KARA BIBLIOTECZNA
Tomik poezji „Days and Deeds” wypożyczyła               
z biblioteki w Kewanee w stanie Illinois w USA              
w kwietniu 1955 roku czytelniczka Emily Canellos-
Simms. Miała go zwrócić po dwóch tygodniach, ale 
jakoś się przeciągnęło i 47 lat później jej pełna 
skruchy córka odniosła w końcu książkę do biblioteki. 
Razem z czekiem opiewającym na 345 dolarów           
i 14 centów kary bibliotecznej :)



KSIĄŻKOWY SPACER
Na koniec wyczyn iście sportowy. W listopadzie 2012 
roku Danielle Di-Masi zorganizowała happening, 
podczas którego 998 osób jednocześnie położyło 
sobie książki na głowach. Nie podano, czy 
wykonywali wtedy jakieś skomplikowane ćwiczenia 
fizyczne, niemniej jednak przekonanie do bicia tak 
dziwnego książkowego rekordu niemal tysiąca osób 
zasługuje na uznanie. Zebrane w ten sposób książki 
zostały potem przekazane do różnych placówek,   
m. in. domów dziecka w Kenii oraz szkół w Tanzanii.



TO JUŻ KONIEC KSIĄŻKOWYCH REKORDÓW

Mam nadzieję, że prezentacja się podobała 



Bibliografia

• ksiazka.net.pl

• lubimyczytac.pl

• publio.pl

• naksiazki.blogspot.com

• booklips.pl

• goldenmark.com

• wielkibuk.com

• wikipedia.org

• biurorekordow.pl

• wydarzenia.interia.pl

Autor prezentacji:
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