
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największa książka 

świata powstała                 

w Denver w Stanach 

Zjednoczonych.                

Jej wymiary                    

to 2,74 x 3,07 m                    

i waży 252,6 kilograma. 

Charles Dickens napisał 

„Opowieść wigilijną” w sześć 

tygodni.   

 

Frank Divendal z Holandii posiada 

największą kolekcję zakładek                  

do książek (103 009 sztuk), które 

pochodzą z całego świata             

(dane  z 8 lutego 2010 r.).                              

Ich zbieraniem zajmuje się                

od 1982 r. 

 Najdroższą książką                  

na świecie  jest 

„Kodeks Leicester”  

Leonarda da Vinci. Jej 

cena przekracza 30 mln 

dolarów. 

Najmniejsza książka świata 

powstała w Polsce, jest to 

„Alfabet łaciński” z 1976 roku                  

o wymiarach 1 x 0,8 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza książka napisana 

alfabetem Braille’a 

wydrukowana została 

 po raz pierwszy w 1837                

w Instytucie                                

dla Niewidomych                        

w Paryżu. 

Najwięcej, bo ponad 600 

powieści napisał Polak                              

-J. I. Kraszewski. 

Najmniejsza książka dla dzieci :„Stary 

król Cole” - publikacja 

wydrukowana na papierze o gramaturze 

22 gramów, mierzy 

1 mm x 1 mm. Wydana została w roku 

1985 przez wydawnictwo 

Gleniffer Press z Paisley w Szkocji                      

w liczbie 85 egz. Kartki można 

przewracać tylko za pomocą igły. 

Najchętniej filmowaną 

postacią literacką jest 

Sherlock Holmes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdłuższa książka świata 

to pewien chiński słownik 

wydany  w 5020 tomach. 

Książka sprzedana                          

w największej liczbie 

egzemplarzy to Biblia.     

Ponad 2 miliardy                               

i 500 milionów sztuk. 

Największy zbiór książek 

posiada Biblioteka Kongresu 

w Stanach Zjednoczonych – 

ponad 113 mln 

egzemplarzy. 

Najdroższa polska 

książka to drugie 

wydanie „O obrotach 

sfer niebieskich” – 

kosztowało 103 tysiące 

złotych. 



Najdłużej 

przetrzymana książka 

została oddana                      

po 47 latach                         

do biblioteki                          

w Michigan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerykański prezydent 

Theodore Roosevelt czytał 

podobno jedną książkę 

dziennie. 

Statystyczny czytelnik 

najczęściej traci 

zainteresowanie książką                    

na 18 stronie. 

Najczęściej tłumaczonym 

autorem na świecie jest 

Agatha Christie. Jej 

książki przetłumaczono 

na co najmniej 103 języki. 
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Najobszerniejszą książką 

świata jest słownik 

chiński  

„Tu-sza-czi-czeng ‘’, 

składający się z 5 020 

tomów po 170 stron 

każdy. 

W Japonii wydrukowano 

zapachową książkę 

kucharską. Żeby poznać 

aromat danej potrawy, 

pociera się kartkę 

nadgarstkiem. 

Na powstanie jednej 

100 - kartkowej książki 

potrzeba 2-3 drzewa 

średniej wielkości. 

Dlatego coraz częściej 

produkuje się papier                   

z makulatury. 
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