
KSIĄŻKOWE

NAJ ...



NAJSTARSZA  KSIĄŻKA
Składa się z sześciu połączonych ze 
sobą płytek z 24-karatowego 
łota. Są one zapisane językiem, 

którego nikomu do tej pory nie 
udało się w pełni rozszyfrować. 

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



NAJDROŻSZA  KSIĄŻKA
Według Księgi rekordów 
Guinnessa najdroższa książka to 
„Ptaki Ameryki”. Napisał ją
amerykański ornitolog i malarz 
John James Audubon. 

Książka zawiera 1000 ilustracji 
różnych gatunków naturalnej 
wielkości ptaków.

Szacuje się, że egzemplarz 
„Ptaków Ameryki” kosztuje nawet 
ponad 10 milionów dolarów

Książka dlatego jest tak cenna, bo 
wydano ją zaledwie w 119 
egzemplarzach. 

108 egzemplarzy jest w muzeach 
i bibliotekach.



NAJMNIEJSZA KSIĄŻKA ŚWIATA

To „Shiki no Kusabana” („Kwiaty i pory 
roku). 22 strony zajmują nazwy japońskich 
kwiatów i ich czarno-białe ilustracje.

Strony mają 0,75 milimetra długości, 
a szerokość liter nie przekracza 0,01 
milimetra! Mikroksiążka jest dziełem 
drukarni w Tokio.

Rozmiar najmniejszej książki świata jest 
zbliżony do wielkości igielnego ucha .

Oczywiście do czytania  niezbędna jest 
porządna lupa. 



NAJGRUBSZA KSIĄŻKA NA 
ŚWIECIE
Autorką dzieła jest Agata Christie.

Ta niezwykła pozycja ukazała się
w nakładzie 500 egzemplarzy 
w 2009 roku.
Grubość książki to 32,2 cm,
a waga- 8,04 kg!

Najgrubsza książka świata ma 
4032 strony. Jest na nich 12 
powieści i 20 opowiadań.

W tym gigantycznym tomie 
doszło do 68 zbrodni, pojawia się
68 sekretów i kłamstw, 22 
fałszywe oskarżenia, 59 zmyłek 
i 21 romansów!



NAJGRUBSZA KSIĄŻKA 
WSZECHŚWIATA

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

Ma 4,08 metra grubości.

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.



NAJWIĘKSZA KSIĄŻKA ŚWIATA

Ma ponad 7,5 metra 
wysokości, ponad 5 metrów 
szerokości i 20 stron.

Na jej wyprodukowanie 
potrzeba było 800 metrów 
kwadratowych materiału
i 40 litrów farby. Księga ma 

charakter religijny. Znajdują
się w niej fragmenty kazań
maharadży Taruna Sagara.



NAJDŁUŻSZY  TYTUŁ

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

Dr. Sreenathachary 
Vangeepurama. 

Pozycja opisuje dziwactwa 
języka angielskiego.



Najwyżej położona biblioteka w świecie

Mieści się na 60-tym 
piętrze w hotelu 
MARRIOTT w Szanghaju.

Znajduje się na wysokości 
231metrów i prowadzi
do niej 1435 stopni.



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
yciową przestrzeń

książkom. Są nie tylko 
w domu, ale zajmują też
ogromny garaż
i dwupiętrowy budynek 
stojący w pobliżu jego 
domu.



NAJDŁUŻSZE DOMINO Z KSIĄŻEK
Zostało ułożone z 5318 tomów.
Ten rekord ustanowili 
pracownicy United Biscuits 
podczas konferencji handlowej. 
Do budowy domina użyto 
aktualnego wydania Księgi 
Rekordów Guinnessa .

Poprzedni rekord w tej kategorii 
ustanowiono w Częstochowie 
17 marca 2014 roku. Inicjatywa 
należała do Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Do ułożenia 
domina wykorzystano 4998 
książek, a prace nad nim, 
zbieranie książek i próby, trwały 
trzy miesiące.


