
Książkowe 
ciekawostki



Największe!

Ma prawie 2 m wysokości i ponad 
2 m szerokości - takie są wymiary 
jednej z największych książek 
świata. To pochodzący z 1660 r. 
"Atlas Klenckego", zawierający 41 
map.

W 1660 r. holenderski handlarz, 
Johannes Klencke, ofiarował 
brytyjskiemu królowi Karolowi II 
wyjątkowy prezent. Był to 
gigantyczny atlas o wysokości 1,76 
m i szerokości 2,31 m. Prezent był 
trafiony, bo monarcha uwielbiał 
mapy, a takiego atlasu jeszcze nie 
miał.

https://www.bl.uk/collection-items/klencke-atlas


Największe!

Ten cenny zabytek znajduje się 
dziś w zbiorach Biblioteki 
Brytyjskiej. Niedawno jej władze 
podjęły decyzję, by zdigitalizować 
atlas, choć z technicznego punktu 
widzenia było to bardzo trudne.

Biblioteka Brytyjska opublikowała 
film, na którym można zobaczyć, 
jak wyglądały prace nad tym 
niezwykłym procesem.

Zeskanowanie całej książki zajęło 
kilka dni. Wymagało pracy wielu 
osób, zorganizowania całego 
planu zdjęciowego i ogromnej 
ostrożności.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Digitalizacja_(bibliotekarstwo)
http://www.youtube.com/watch?v=JIOHjcTSmno


Największe!
Kolejną książką, która również 
raczej nie zmieści w Waszych 
plecakach jest atlas "Ziemia". Jej 
wymiary to 1,8 m na 2,75 m. 
Pozycja została wydana jedynie
w 31 egzemplarzach po 100 tysięcy 
dolarów każdy.

Każde egzemplarz robiony jest 
na zamówienie, a praca nad 
jednym trwa miesiąc. 

Żeby przewrócić stronę w atlasie, 
wydawca Gordon Cheers 
podczas specjalnego pokazu 
musiał zrobić to obiema rękami, 
żeby nie zniszczyć olbrzymich 
kart tego niezwykłego dzieła.



Największe!

Ta powstała w Indiach książka 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.



Najmniejsze!

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!



Najmniejsze!

Chyba 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.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_znormalizowany_numer_ksi%C4%85%C5%BCki


Najmniejsze!

Twórcą miniaturowych książek i zarazem rekordzistą w “Księdze rekordów 
Guinessa” w tej dziedzinie jest Polak - Zygmunt Szkocny.

W 1976 roku wykonał książkę napisaną własnoręcznie 
o wymiarach 0,8 x 1 mm. Używał do tego wyłącznie piórka 
technicznego i szkła powiększającego. 
Na 28 stronach napisany został alfabet łaciński. 
Jest to książka o najmniejszych wymiarach na świecie.

W rodzinnym domu Zygmunta Szkocnego w Piotrowicach 
powstało Muzeum Najmniejszych Książek Świata.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Szkocny
https://katowice.naszemiasto.pl/muzeum-najmniejszych-ksiazek-swiata-jest-w-piotrowicach/ar/c13-4107090


Najgrubsze!

Dzieło zawiera 12 powieści i 20 opowiadań. Ciekawe są też statystyki dotyczące 
treści - w tym gigantycznym tomie doszło do 68 zbrodni, pojawia się 68 
sekretów i kłamstw, 22 fałszywe oskarżenia, 59 zmyłek i 21 romansów!

Zbiór historii o Pannie Marple 
autorstwa Agathy Christie. Ta 
niezwykła pozycja ukazała się 
w limitowanej edycji 500 
egzemplarzy w 2009 roku. Cena 
jednej książki wynosiła tysiąc 
funtów. 
Grubość zbioru to 32,2 cm, a 
waga 8,04 kg! Najgrubsza 
książka świata ma 4032 strony. 



Najgrubsze!

Książka zawiera zeskanowane i oprawione rysunki oraz teksty ponad 40 tysięcy 
dzieci, przysłane na konkurs o tematyce bezpieczeństwa najmłodszych na 
drogach. Publikację można zamówić w każdej niemieckiej księgarni dzięki opcji 
„drukowanie na żądanie”. Cena książki to 9999 euro. 

Kolejną rekordzistką jest „Das dickste 
Buch des Universums” (z niem. 
„Najgrubsza książka wszechświata”), która 
mierzy 4,08 m grubości. Została 
wyprodukowana przez Zeitgeist Media i 
zaprezentowana publicznie na targach 
książki we Frankfurcie w październiku 
2010 roku. „Najgrubsza książka 
wszechświata” posiada 50560 stron i waży 
220 kilogramów. 



Najdroższe!
Prawie 31 milionów dolarów!

Za taką kwotę Bill Gates zakupił 
72-stronicowy notes Leonarda da Vinci 
wypełniony jest przemyśleniami i teoriami 
na temat wszystkiego – od skamieniałości 
do przepływu wody. Rękopis po raz 
pierwszy został nabyty w 1717 roku przez 
Thomasa Coke’a, późniejszego hrabię 
Leicester, a następnie w 1980 roku z 
posiadłości Leicester odkupiony przez 
bogatego przemysłowca i kolekcjonera 
sztuki, Armanda Hammera (który 
przemianował dzieło na „Kodeks 
Hammera”). Bill Gates przywrócił dziełu 
dawną nazwę („Kodeks Leicester”).



Najdroższe!
Prawie 4 milionów dolarów!

W grudniu 2007 roku Amazon.com zapłacił 
3,87 miliona dolarów za jeden z siedmiu, 
ręcznie pisanych, oprawnych w skórę 
zdobioną srebrem i wysadzanych 
półszlachetnymi kamieniami egzemplarzy 
książki Opowieści barda Beedle'a, 
autorstwa J.K. Rowling. To zbiór opowieści 
dla dzieci, o którym mowa w siódmym tomie 
serii o przygodach Harry'ego Pottera. 
Wpływy ze sprzedaży zasiliły konto 
organizacji charytatywnej, założonej przez 
J.K. Rowling.


