
 

Rekordy literackie w pigułce! 
 

       Oczywiście w literaturze nie chodzi o ściganie się i bicie rekordów. Nie są 

najważniejsze liczby, ilości, szerokości i długości. Jednak jak już są, to dlaczego o nich 

nie wspomnieć. 

 

 

 

 

Najgrubsza opublikowana książka 

 

 

 

 
 

 

 

Ten tytuł należy do zbioru historii o Pannie Marple. Autorką dzieła jest Agata 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. Jest na nich 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! 
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Najgrubsza książka (wszech)świata 

 

 
 

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

wszechświata”). Ma 4,08 metra grubości. Zaprezentowano ją na targach książki we 

Frankfurcie w 2010 roku. Ma nie tylko wyjątkowe gabaryty, ale i ciekawą treść. 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. 

 

 

Książkowe giganty 

 

 
 

 

Największa indyjska 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. 

Z kolei książka „Super book” mierzy 2,74 na 3.07 metra, a waży 252,6 kg. Wydano ją      

w 1976 roku w Denver. To dzieło ma 300 stron. 
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Biblioteka w chmurach 

 

 

 
 

Czyli najwyżej położona biblioteka na świecie. Mieści się na 60-tym piętrze w hotelu JW 

Marriott w Szanghaju. Znajduje się dokładnie na wysokości 231 metrów. Z lobby prowadzi 

do niej 1435 stopni. 103 półki zajmują książki napisane po chińsku i angielsku. 

 

 

Książkowy Babel 

 

Kiedy Buenos Aires było Światową Stolicą Książki, postanowiono uczcić ten fakt. 

Argentyńska artystka Marta Minujin, współpracownica Andy’ego Warhola, 

stworzyła „książkową wieżę Babel”. Dzieło ma ponad 25 metrów wysokości. Do jego 

budowy wykorzystano ponad 30 tysięcy książek napisanych w różnych językach. Wieża 

jest dostępna dla turystów. Można wejść na jej szczyt i posłuchać jak brzmi słowo „książka” 

w kilkudziesięciu językach. 

 

 
 



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 

życiową przestrzeń książkom. Są nie tylko w domu, ale zajmują też ogromny garaż                 

i dwupiętrowy budynek stojący w pobliżu jego domu. 

 

 

Największa kolekcja zakładek do książek 

 

 
 

Należy do Franka Divendala z Holandii. Mężczyzna od 1982 roku zebrał ponad 103 000 

rozmaitych zakładek z całego świata. Żeby nie pogubić się w tak okazałej kolekcji Frank 

Divendal stworzył system przechowywania zakładek. Najpierw dzieli je na kraje, następnie 

segreguje tematycznie. 

 

 

Największe czytanie 
Czyli najwięcej osób czytających tę samą książkę w jednym miejscu. Wydarzenie 

zorganizowała niemiecka biblioteka cyfrowa Skoobe. Wspólne czytanie odbyło się 16 marca 

2012 roku. Uczestnicy czytali z jednego iPada „Dziedzictwo”  z cyklu Christophera 

Paoliniego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gandalf.com.pl/b/dziedzictwo-tom-a/
https://www.gandalf.com.pl/os/paolini-christopher/
https://www.gandalf.com.pl/os/paolini-christopher/


 

 Rekord czytania bez przerwy 
 

 
 

Padł w Cieszynie! 28 września 2014 roku. Uczestnicy czytali bez przerwy przez siedem dni 

i nocy – od 21 do 28 września. Dało to w sumie 168 godzin! Poprzednim rekordzistą był 

Deepak Sharm Bajagain z Nepalu. Czytał na głos 113 godzin i 15 minut. Mężczyzna 

przeczytał wówczas 17 książek. 

 

 

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. 
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Bestseller wśród książek 

 

To Księga Rekordów Guinnessa, oczywiście poza Biblią i Koranem, do których nikt nie 

posiada praw autorskich. Ta legendarna księga premierę miała w 1955 roku. Jej nakład 

wyniósł 1000 egzemplarzy. Album od razu okazał się bestsellerem! Pierwsza polska edycja 

Księgi Rekordów Guinnessa została wydana w 1991 roku. Sprzedaż Księgi Rekordów 

Guinnessa przekroczyła już 125 miliony egzemplarzy. Ukazała się w ponad 100 krajach    

w 37 językach. Ten niesamowity album wydawany co roku zawiera udokumentowane 

światowe rekordy w różnych dziedzinach, osiągnięte zarówno przez ludzi, jak                          

i te ustanowione przez naturę. 

 


