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Najmniejsza książka pochodzi z Japonii. Książka
pod tytułem „Shiki no Kusabana” (w
tłumaczeniu Kwiaty i pory roku”) liczy 22 strony.
Poszczególne strony mają zaledwie 0,75
milimetra długości, a szerokość liter nie
przekracza 0,01 milimetra. Miniaturowe dzieło
sztuki zawiera nazwy i mikroskopijne, czarno-
białe ilustracje japońskich kwiatów takich jak
wiśnia czy śliwka. Książka wielkości uszka od igły,
której nie można przeczytać gołym okiem.



W Polsce także mamy swojego
rekordzistę – Zygmunta Szkocnego,
który jest najbardziej rozpoznawalną
osobą w kraju związaną
z miniaturami. Jego Alfabet łaciński
o wymiarach 1 na 0,8 mm (wielkość
ziarenka maku), w 1976 r. wpisany
został do Księgi Rekordów Guinnessa
jako najmniejsza książka świata.
Książeczka miała 28 stron i zawierała
24 litery alfabetu łacińskiego.



Najpopularniejszą książką świata jest
Biblia. Przetłumaczono ją na 310
języków, a niektóre fragmenty na 597
języków. Mówi się, że w latach
1815-1975 wydrukowano około 2,5
miliarda egzemplarzy Biblii.

Perełką całej kolekcji Zygmunta
Szkocnego jest jednak nie książka,
a najdziwniejszy zapis na ziarnku
grochu, które autor pokrył pismem
w latach 30 i umieścił na nim trzy
modlitwy (foto: Marzena Bugała).



Czy widzieliście najmniejszą gazetę
na świecie? to portugalski
tygodnik Terra Nostra. Miniaturowy
magazyn to wydanie specjalne gazety,
ma zaledwie 2,5 na 1,8 cm i stanowiła
kopię swojego większego
odpowiednika. Mini gazeta na 32
stronach zawierała informacje o życiu
na portugalskim archipelagu Azorów.

A to już najmniejsza Biblia świata.
Miniaturowy egzemplarz, mający
zaledwie 3 cm x 4 cm, to prawdziwe
arcydzieło. Starodruk oprawiony
w skórę zdobią unikatowe ilustracje
i ryciny.



Największy atlas świata żeby
przewrócić stronę w atlasie,
Cheers podczas specjalnego pokazu
musiał zrobić to obiema rękami,
żeby nie zniszczyć olbrzymich
kart tego niezwykłego dzieła.

Największy opublikowany w 1660
roku „Klencke Atlas” po otwarciu ma
1,75 metra wysokości i 1,9 metra
szerokości, a do przeniesienia go
potrzeba sześciu osób. Składa się
z 41 map, które celowo
przygotowano w tak dużym
formacie, aby można je było
powiesić na ścianach.



Najgrubszą książką dostępną
w regularnej sprzedaży był
opublikowany w maju 2009 roku zbiór
wszystkich opowieści o Pannie Marple,
napisanych przez sławną autorkę
kryminałów, Agathę Christie. W grubym
na 32,2 cm tomie zmieściło się 12
powieści i 20 opowiadań – razem 4032
strony o wadze 8,04 kilograma. Książka
została wydana w 500 egzemplarzach.

Najgrubsza książka na świecie to
… „najgrubsza książka wszechświata”,
która ma 4,08 m grubości, 50 560 stron
i waży 220 kilogramów. Została ona
wyprodukowana w Niemczech. Książka
zawiera zeskanowane i oprawione
rysunki oraz teksty ponad 40 tysięcy
dzieci, przysłane na konkurs o tematyce
bezpieczeństwa dzieci na drogach.



Najstarszą książką to sześć
połączonych ze sobą płytek
z 24-karatowego złota. Zapisane są
w języku Etrusków, którego na razie
nikomu nie udało się w pełni
odczytać. Dodatkowo posiada
ilustracje syreny, harfy czy jeźdźcy.
Wiek jej powstania szacuje się na 2,5
tys. lat.

„Super Book” mierzy 2,74 x 3.07
metra. Została wydana w Denver w
1976 roku. Składa się z 300 stron
i waży 252.6 kilograma. Chyba mało
kto potrafiłby ją podnieść.



Miniaturowy słownik

Miniatury książek to nie wymysł
współczesnego świata, powstawały
one dużo wcześniej. Pierwsze
przedmioty, które kojarzone są
z miniaturową książką, to gliniane
tabliczki z pismem klinowym
powstałe około 4 tysięcy lat p.n.e.
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