
Ciekawostki o książce. 

Książka … 
 

… najpopularniejsza 

Najpopularniejszą książką świata jest 

Biblia. Przetłumaczono ją na 310 

języków, a niektóre fragmenty na 597 

języków. Według danych 

szacunkowych Księgi rekordów 

Guinnessa została sprzedana w liczbie 

ponad 5 miliardów egzemplarzy. 

 

 

…najstarsza 

 

W bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii 

można obejrzeć najstarszą książkę 

świata. Wystawiony w muzeum obiekt, 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. 

 



… najgrubsza 

Najgrubsza książka nosi tytuł „Das 

dickste Buch des Universums” (z niem. 

„Najgrubsza książka wszechświata”)                   

i mierzy 4,08 m grubości. Została 

wyprodukowana przez Zeitgeist Media 

i zaprezentowana publicznie 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 zorganizowany przez Federalne 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Spraw Miejskich Niemiec. 

„Najgrubsza książka wszechświata” posiada 50 560 stron i waży 220 

kilogramów. 

 

 

… najgrubsza opublikowana 

Najgrubszą książką dostępną              

w regularnej sprzedaży był 

opublikowany przez 

HarperCollins w maju 2009 

roku zbiór wszystkich historii  

o Pannie Marple autorstwa 

Agaty Christie. W grubym na 

32,2 cm tomie zmieściło się 12 

powieści i 20 opowiadań – razem 

4032 strony o wadze 8,04 kilograma. Książka ukazała się                                

w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy.  



… najmniejsza 

Kosztująca ogromną sumę 15 

tysięcy dolarów najmniejsza 

wykonana dotąd książka to 

mikrochip wyryty na 

krystalicznej silikonowej 

stronie, która mierzy 70 na 100 

mikrometrów. Wydrapana za 

pomocą wiązki promieni jonowych na Uniwersytecie Simona Frasera  

w Kanadzie publikacja nosi tytuł „Teeny Ted from Turnip Town”. 

Autorem książki jest Malcolm Douglas Chaplin. Publikacja posiada 

nawet swój własny identyfikator ISBN, chociaż potrzeba mikroskopu 

elektronowego, aby ją przeczytać.  

 

 

…największa 

Na 62. Międzynarodowych 

Targach Książki we Frankfurcie 

nad Menem zaprezentowano 

gigantyczny atlas - największą 

książkę, jaką kiedykolwiek 

wydano na świecie. Wymiary 

atlasu pt. "Ziemia" to 1,8 m na 

2,75 m. Pozycja zostanie 

wydana jedynie w 31 

egzemplarzach po 100 tysięcy dolarów każdy Wydawca sprzedał już 

dwa egzemplarze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Każde 

dzieło robione jest na zamówienie. Praca nad jednym egzemplarzem 

trwa miesiąc.  



…najdroższa 

Pierwsze wydanie Księgi Mormona 

opublikowano 26 marca 1830 roku                

w Palmyrze, w nakładzie 5000 egzemplarzy. 

Jej oryginalny tytuł to: The Book of 

Mormon: An Account Written by the Hand 

of Mormon upon Plates Taken from the 

Plates of Nephi (Księga Mormona – relacja 

napisana ręką Mormona na płytach,    z płyt Nefiego). Księga Mormona 

w 2017 roku osiągnęła rekordową cenę aukcyjną za książkę, została 

sprzedana za 35 milionów dolarów.  

 

Kilka ciekawostek o książce… 

 Jan Gutenberg jest uważany za wynalazcę druku, a rok,    w którym tego dokonał                 

to 1450. Pierwsze wydrukowane książki to Biblia i Księga Wszelkiej Mądrości. 

 Kolorowy druk pochodzi z Chin. Wynaleziono go  w 1107 roku. Wydrukowano 

wówczas trójkolorowe papierowe banknoty, żeby je zabezpieczyć przed 

fałszowaniem. 

 Pierwsze książki w języku polskim powstały w XIV wieku. 

 Pierwsza polska drukarnia została założona w Krakowie   w 1473 roku przez Kaspara 

Straube pochodzącego z Bawarii. W czasie jej działalności drukarz wydał cztery 

materiały. Jednym z nich był kalendarz na 1474 rok. Uważa się go za najstarszy polski 

druk.  

 Strony w książkach zaczęto numerować w XVI wieku, a przecinki pojawiły się                   

na przełomie XV i XVI wieku.  

 Książkę napisaną alfabetem Braille’a wydrukowano po raz pierwszy w 1837                         

w Instytucie dla Niewidomych w Paryżu. 

 Literatura dla dzieci i młodzieży zaczęła powstawać dopiero w XVIII wieku. 

Wcześniej nie istniała, a najmłodsi czytali te same książki co dorośli. 

 Pierwsza książka określona mianem „bestsellera” była autorstwa amerykańskiej 

pisarki Alice Brown. Tytuł powieści z 1889 roku to „Fools Of Nature”.  
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