
Tydzień Bibliotek 
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy   Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja Tydzień 
Bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek  w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką. 

Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Zasmakuj w Bibliotece” . 

Autorem hasła jest Mariusz Nakielny, starszy kustosz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bochni, który uzasadniania wybór w następujący sposób:  Zasmakuj                      
w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa. 
Korzystajmy z kalejdoskopu ofert dla naszych najważniejszych gości – Czytelników, by 
każdy z nich znalazł w bibliotece łakomy literacki kąsek. To dla was entuzjastów 
literatury i kultury jesteśmy. 

Ciekawostki ze świata książek  

Najstarsza książka 

Najstarsza książka świata powstała ponad 3,5 tysiąca lat temu, 
ok. 600 roku p.n.e. Księga powstała w wyniku połączenia ze 
sobą sześciu płytek z 24-karatowego złota o wymiarach 5cm na 
4,5cm. Strony zostały spięte złotymi pierścieniami, oprócz 
tekstu znajdują się tam również wizerunki wojowników, 
jeźdźca, syren i liry. Płytki te zostały zapisane w języku 
Etrusków. 

Najstarsza polska książka 

 

 

Znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej rękopis 
Rozmyślania przemyskiego został sporządzony w początku XVI 
wieku i jest odpisem starszego utworu. Ten liczący ponad 400 
kart zabytek to obszerna opowieść o życiu Marii                                     
i Chrystusa, oparta o Ewangelię, legendy i apokryfy. Badacze 
łączą go z działalnością zakonu Bernardynów. Jest 
arcyciekawym przykładem polskiej prozy późnego 
średniowiecza, stanowiąc dowód erudycji i literackich 

umiejętności pozwalających zebrać historie z rozmaitych źródeł w jeden spójny wykład. 
Rozmyślanie zawiera także wiele treści lekkich, zabawnych, np. opowieści o tym jak Jezus 
w dzieciństwie pomagał Marii przyprawiać kapustę i jak ożywił gliniane ptaszki by nie 
zostały zdeptane.  

Najmniejsza książka 

 

Kosztująca ogromną sumę 15 tysięcy dolarów 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. 



 

„Shiki no Kusabana” (tytuł znaczy 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 Toppan Printing z Tokio. Oczywiście do 
czytania tej wyjątkowej pozycji niezbędna jest lupa.  

Inna maciupeńka książka to „Stary król Cole”. Jej wymiary to 1mm na 1 mm. Wydano ją            
w 85 egzemplarzach w 1985 roku w Szkocji. Do czytania poza lupą potrzebna jest też igła, 
bo kartki można przewracać tylko za jej pomocą.  

Najmniejsza polska książka 

Najmniejszą w Polsce książkę wykonał w 1976 roku Zygmunt 
Szkocny z Katowic (zmarły 19 lutego 2003 roku, w wieku 
92lat), z zawodu architekt. Książka ma wymiary 0,8 x 1 mm. 
Na 28 stronach został napisany własnoręcznie przy użyciu 
wyłącznie piórka technicznego i szkła powiększającego 
alfabet łaciński. 

 

Największa książka 

 

 

Na 62. Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie 
nad Menem zaprezentowano gigantyczny atlas - największą 
książkę, jaką kiedykolwiek wydano na świecie. Wymiary atlasu 
pt. "Ziemia" to 1,8 m na 2,75 m. Pozycja została wydana 
jedynie w 31 egzemplarzach po 100 tysięcy dolarów każdy.  
Praca nad jednym egzemplarzem trwała miesiąc.  

 

Najgrubsza książka 

Najgrubszą książką dostępną w regularnej sprzedaży jestA 
opublikowany przez HarperCollins w maju 2009 roku zbiór 
wszystkich historii o Pannie Marple autorstwa Agaty Christie. 
W grubym na 32,2 cm tomie zmieściło się 12 powieści i 20 
opowiadań - razem 4043 strony o wadze 8,04 kilograma. Jak 
wyliczono w zbiorze tym popełniono 68 zbrodni, pojawia się 
68 sekretów i kłamstw, 22 fałszywe oskarżenia, 59 zmyłek i 21 
romansów.  Książka ukazała się w limitowanym nakładzie 500 

egzemplarzy dostępnych w cenie 1 tysiąca funtów za sztukę. 

Najgrubszą książką dostępną w sprzedaży dzięki opcji "drukowanie na żądanie" jest 
publikacja pt. "Das dickste Buch des Universums" (z niem. "Najgrubsza książka 
wszechświata") i mierzy 4,08 m grubości. Została wyprodukowana przez Zeitgeist Media. 

Książka zawiera zeskanowane i oprawione rysunki oraz teksty 
ponad 40 tysięcy dzieci, przysłane na konkurs o tematyce 
bezpieczeństwa najmłodszych na drogach. Książka posiada 
50 560 stron, waży 220 kg i kosztuje 9999 euro. 

 



Najdłuższy audiobook 

 

 

 

Tokyo Shigesato Itoi Office K.K z Japonii w 2008 roku wydało      
w wersji audio książkę „50 wykładów” Takaaki Yoshimoto. 
Książka jest zbiorem wykładów Yoshimoto, poety, filozofa                   
i krytyka literackiego, z lat 60 i 70. Audiobook liczy sobie 6943 
minuty, czyli 115 godzin i 43 minuty, co czyni go najdłuższym na 

świecie.  

 

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. 

 

 

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  
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Źródła: 
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