
20 niezwykłych faktów o książkach 
Czy znacie historie i ciekawostki, które stoją za naszymi ulubionymi książkami? 

Uwielbiacie czytać? Pochłaniacie z zapartym tchem fascynujące 

opowieści, które zrodziły się w wyobraźni pisarza, ale czy znacie 

historie i ciekawostki, które stoją za naszymi ulubionymi tomiszczami? 
   

1. W Japonii jest specjalne słowo, które określa manię kupowania książek, których nie ma 
zamiaru się przeczytać (dziwne…). To słowo to „tsundoku”. 

2. „Bibliosmia” to z kolei słowo, które w języku angielskim oznacza zamiłowanie do wąchania 
starych książek. 

3. To zaskakujące, ale strony w książkach zaczęto numerować dopiero w XVI wieku, a przecinki      
w tekstach pojawiły się dopiero na przełomie XV I XVI wieku. 

4. Pierwsza książka, która została napisana z pomocą maszyny do pisania to „Przygody Tomka 
Sawyera” 

5. Wszyscy wiemy, że Barack Obama jest miłośnikiem czytania, ale prawdziwym pochłaniaczem 
książek był Theodore Roosevelt. Ten prezydent USA czytał jedną książkę dziennie – codziennie! 

6. 3 najbardziej poczytne książki w historii ludzkości to: Biblia, Czerwona książeczka Mao Tse-
Tunga i seria o Harrym Potterze. 

7. Kto jest światowym rekordzistą w liczbie napisanych książek? Polak! Mowa o Józefie Ignacym 
Kraszewskim (żyjący w latach: 1812 – 1887), który napisał ponad 600 powieści. 

8. Do miana najdziwniejszej książki świata może pretendować „Сodex Seraphinianus”. Tytuł 
ujrzał światło dzienne w latach 70. XX wieku. Autor – Włoch Luigi Serafini napisał to dzieło                    
w wymyślonym przez siebie języku. Książka jest formą encyklopedii opisującej świat, który         
nie istnieje. 

9. Najbardziej zapaleni czytelnicy mieszkają w Indiach. Hindusi poświęcają na czytanie średnio 
ponad 10 godzin tygodniowo. 

10. W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać aromat danej potrawy, 
pociera się kartkę nadgarstkiem 

11. Franz Kafka w swoim testamencie nakazał spalenie swoich utworów. Jego wola nie została 
spełniona i dzięki temu możemy czytać takie dzieła jak: „Proces”, „Ameryka” czy „Zamek”. 

12. Agatha Christie w swoich książkach często używa medycznej terminologii. Okazuje się, że 
pisarka podczas obu wojen światowych pracowała w… aptece. 

13. „Harry Potter” jest książką, która w Stanach Zjednoczonych jest najczęściej zgłaszana jako 
„obrażająca uczucia religijne”. 

14. Analfabetyzm to nadal aktualny problem. 1 na 5 dorosłych osób na świcie nie potrafi czytać. 

15. J.R.R. Tolkien napisał „Władcę pierścieni” na maszynie, używając tylko dwóch palców. 

16.  „Alicja w Karinie Czarów” została zakazana w Chinach, ponieważ cenzurze nie spodobały się 
mówiące zwierzęta… 

17. Tylko 2% z wydawanych corocznie na świece 1,2 miliona książek sprzedaje się w większym 
nakładzie niż 5 tysięcy egzemplarzy. 
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18. W 2007 Stephen King został uznany za wandala, gdy „napadł go twórczy szał” i zaczął pisać 
na czym popadnie w trakcie wizyty w księgarni w Australii. 

19. Zanim powstała słynna, kontrowersyjna powieść „Kod Leonarda da Vinci” – jej autor – Dan 
Brown próbował swoich sił w pisaniu i śpiewaniu piosenek… Uwierzcie nam – dobrze, że wziął 
się za książki! 

20. Statystycznie, strona, na której czytelniczy najczęściej tracą zainteresowanie i porzucają 
książkę to strona numer 18. 
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