
Naj - Książki 



Najdroższa Książka na świecie 

czterotomowe dzieło „The birds of America”(Ptaki Ameryki)  

Johna Jamesa Audubona 

Na aukcji w Nowym Jorku 

sprzedane za 8.802.500$ 



The birds of America”(Ptaki Ameryki)  

Johna Jamesa Audubona 



„The birds of America”Johna Jamesa Audubona 

 



Największa książka „Super Book” 

Na 62. 

Międzynarodowych 

Targach Książki we 

Frankfurcie nad 

Menem 

zaprezentowano  

gigantyczny atlas - 

największą 

książkę, jaką 

kiedykolwiek 

wydano na 

świecie.  



Najwięcej, bo ponad 600 powieści, w dobie „ery 

gęsiego pióra” napisał Polak – Józef Ignacy 

Kraszewski(1812 – 1887) 
-Stara Baśń 

-- Chata za wsią 

- Ulana 

- Zygmuntowskie czasy 

- Biały książę 

- Sieroca dola 

- Królewscy synowie 

- Hrabina Cosel 

- Dziecię Starego Miasta 

- Stary sługa 

- Dwa Swiaty 

- Cztery wesela oraz inne utwory 







Najmniejsza książka 

Modlitewnik 5mm x 5mm 



Najmniejsza książka – „Alfabet łaciński” – ma wymiary  

0,8 na 1 milimetr 

Kartki można przekładać tylko igłą 



Muzeum Najmniejszych Książek Świata Ręcznie 

Pisanych Zygmunta Szkocnego znajduje się  w 

Katowicach  

 
•  w domu twórcy i pomysłodawcy eksponatów – 

Zygmunta Szkocnego (1911-2003). W 1934 roku twórca 
(z wykształcenia architekt – inżynier budownictwa 
lądowego) wyczytał w gazecie, że królowa holenderska 
ma książeczkę wielkości znaczka pocztowego. 
Postanowił zrobić taką samą (20 na 15 mm) - była 
poświęcona historii III Powstania Śląskiego. Całą 
kolekcja liczy 165 dzieł, z czego 87 egzemplarzy można 
podziwiać w katowickim ośrodku, w tym najmniejszą z 
nich : „Alfabet łaciński” o wymiarach 0,8 na 1 milimetr, 
który jako rekordzista trafił do Księgi Rekordów 
Guinnessa.  



Zbiory najmniejszych  Książek Świata Ręcznie Pisanych Zygmunta Szkocnego  

 w Katowicach  

 



• Pozostała część stanowi własność prywatną - 
często były to podarunki dla znanych 
osobistości: Jana Pawła II, Ronalda Reagana 
czy Wisławy Szymborskiej. Stworzenie jednej 
książeczki zabierało około dwóch lub trzech 
miesięcy. Książeczki były pisane ręcznie 
piórkiem technicznym i tuszem, na cieniutkim, 
pelurowym papierze, zszywane jedwabną nitką i 
oprawiane w cielęcą skórkę, zdobioną 14-
karatowym złotem – zgodnie z zasadami 
introligatorskimi.  

 



• Potem autor umieszczał je na specjalnych 
postumentach, kształtem i formą nawiązujących 
do tematyki książki. Tematem dzieł są głównie 
biografie wybitnych postaci: Leonarda da Vinci, 
Alfreda Nobla, Fryderyka Chopina Ghandiego 
oraz wartościowe dokumenty - Karta Narodów 
Zjednoczonych czy Akt Zjednoczenia Niemiec. 
Zygmunt Szkocny nie ograniczył się tylko do 
książek – miniaturowy tekst zapisywał też 
między innymi na znaczku pocztowym czy na 
ziarnku grochu.  



Najpopularniejsza książka na świecie 

Biblia 
• Biblię przetłumaczono na 310 języków. Szacuje się, że pomiędzy 

rokiem 1815 a 1975 rokiem wydrukowano ok.. 2.5 mld.egzemplarzy 

biblii. . 

  

http://legn.eu/wp-content/uploads/2011/03/biblia.jpg


Książki on-line 

e-book 
Biblia 



Najpopularniejsza książka młodzieżowa 
wg.uczniów naszej szkoły 



•Dziękuję za obejrzenie prezentacji. 

 

 

 

 

• Przygotowała: Grażyna Klemba  

• Kwiecień 2020 


