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Ciekawostki o książkach 

1. Jedna, drukowana w średniowieczu książka kosztowała tyle, że z powodzeniem 

można było kupić za nią kilka wsi. 

2. Pomysłodawcą książki był ponoć Juliusz Cezar. To on wpadł na pomysł, żeby zamiast 

zwijać papirus składać go na dwie części. 

3. Strony w książkach zaczęto numerować dopiero w XVI wieku, przecinki natomiast 

pojawiły się na przełomie XV i XVI wieku. 

4. Najmniejsza, wydana na świecie książka to "Stary król Cole" – wielkość książki to – 

1 mm x 1 mm, a nakład wynosił 85 egzemplarzy. 

5. Największa książka świata mierzy 2,74 x 3,07 m i waży 252,6 kg. Wydano ją w Denver 

w 1976 roku. 

6. Najdroższa książka świata to "The Birds of America" (Ptaki Ameryki) autorstwa Johna 

Jamesa Audubona. Sprzedano ją za 8 802 500 dolarów. 

7. Najdroższa, polska książka to "O obrotach sfer niebieskich"  Mikołaja Kopernika  

z 1566 roku. Jej drugie wydanie kosztowało 103 tys. złotych. 

8. Najdłuższa książka świata to "Tu-sza-czi-czeng". To chiński słownik, który ma 5020 

tomów, a każdy z tomów liczy sobie 170 stron. 

9. Największy sukces w sprzedaży ze wszystkich książek na świecie odniosła Biblia.  

W samych tylko latach 1815-1975 sprzedano 2 miliardy 500 milionów egzemplarzy. 

10. W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać zapach danej 

potrawy, wystarczy tylko potrzeć dłonią konkretną stronę. 

11. Żeby wydrukować 100 kartek książki, potrzeba od 2 do 3 drzew. 



12. Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzimy 23 kwietnia. Tradycja ta powstała w 1996 

roku. 

13. Jednym z pierwszym użytkowników, który swoje książki tworzył na maszynie  

do pisania, był Mark Twain. 

14. Największa ilość powieści wyszła spod pióra Polaka – Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

Napisał ich ponad 600. 

15. Najwięcej książek znajduje się w Bibliotece Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Jest 

ich tam ponad 113 milionów. 

16. Pierwsza książka dla osób niewidomych powstała w roku 1786. 

 

Jeżeli znasz jakieś ciekawostki o książkach, podziel się nimi z nami. 

Nasz adres e-mail: biblioteka@cen.suwalki.pl 

 

Opracowanie: 

Barbara Rutkowska 

Biblioteka Pedagogiczna  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
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