LITERACKIE REKORDY GUINNESSA
Chociaż literatura to nie zawody sportowe, co roku na świecie bite są nowe rekordy,
których przedmiotem stają się pisarze lub książki.
1. Najmłodszy publikujący autor.
Rekord należy do brazylijskiego
kompozytora Adauto Kovalski da
Silva, który wydał swoją książkę pt.
„Aprender é Fácil” (z portug.
„Uczenie
się
jest
łatwe”)
15 października 2005 roku w wieku
5 lat i 302 dni.

2. Najgrubsza książka.
Najgrubsza książka nosi tytuł „Das dickste Buch des Universums” (z niem. „Najgrubsza
książka wszechświata”) i mierzy 4,08 m grubości. Została wyprodukowana przez Zeitgeist
Media i zaprezentowana publicznie na targach książki we Frankfurcie w październiku 2010
roku. Książka zawiera zeskanowane i oprawione rysunki oraz teksty ponad 40 tysięcy dzieci,
przysłane na konkurs o tematyce bezpieczeństwa najmłodszych na drogach zorganizowany
przez Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Spraw Miejskich Niemiec.
„Najgrubsza książka wszechświata” posiada 50 560 stron i waży 220 kilogramów.
Publikację można zamówić w każdej niemieckiej księgarni dzięki opcji „drukowanie
na żądanie”. Cena książki to 9999 euro.

3. Najgrubsza opublikowana książka.
Najgrubszą książką dostępną w regularnej sprzedaży był 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 4032 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. Na 43 dokonane
morderstwa rozwikłano: 12 otruć, 6 uduszeń, 2 utopienia, 2 zadźgania nożem, spalenie,
uderzenie w głowę, zabicie strzałą i 2 popchnięcia lub zepchnięcia. W tomie tym wypito 143
kubki herbaty, pojawia się też 66 pokojówek, zaś 47 elementów garderoby robionych jest na
drutach. Książka ukazała się w limitowanym nakładzie 500 egzemplarzy dostępnych w cenie
1 tysiąca funtów za sztukę.

4. Najmniejsza książka świata.
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.

5. Najdłuższy tytuł książki.
Najdłuższy tytuł składa się z 5633
znaków (1086 słów) i należy
do wydanej
w
Indiach
przez
Dr. Sreenathachary
Vangeepurama
książki opisującej dziwactwa języka
angielskiego.

6. Najwięcej ludzi czytających naraz głośno w jednym miejscu.
Bicie rekordu zorganizowane zostało przez Sivi-Der i Muzaffer Bayrama na stadionie Firkan
Tüysüz w Sivereku w Turcji 25 września 2012. Brało w nim udział 30 231 osób. Uczestnicy,
głównie dzieci i studenci, czytali wiersz „ Hasretinden Prangalar Eskittim” z tomu poezji
„Anadoluyum Ben”. Wiersz został napisany przez tureckiego poetę Ahmeda Arifa.

7. Największa kolekcja miniaturowych książek.
Mieszkaniec Indii, Nikunj R. Vagadia, zebrał od 1988 roku kolekcję
miniaturowych książek. Najmniejsza z posiadanych książek ma wymiary
największa 47x55mm. W skład kolekcji wchodzi m.in. wydrukowana
„Shreemad Bhawag Gita” oraz miniaturowa biografia Ghandiego pokryta
złotem.

258 różnych
19×27 mm, a
w 1901 roku
24-karatowym

8. Największa ilość tłumaczeń
pojedynczego tytułu podpisana przez
autora
Rekord należy do Paulo Coelho, który
podpisał 53 różne wersje językowe
swojego
bestsellera
„Alchemik”.
Wydarzenie
miało
miejsce
10 października 2003 na targach książki
we Frankfurcie w godzinach 6.30 - 20.
9. Największa kolekcja zakładek do książek.
Właścicielem kolekcji jest Frank Divendal z Holandii, który posiada 103 009 różnych
zakładek do książek z całego świata (dane z 8 lutego 2010). Mężczyzna zajmuje się
zbieraniem zakładek od 1982 roku. Posiada dobrze zorganizowany system archiwizowania
egzemplarzy ze swojej kolekcji. Najpierw sortuje je krajami, potem wewnątrz kraju dzieli je
tematycznie (np. księgarnie, biblioteki, turystyka itp.). Chociaż zbiera wszystkie rodzaje
zakładek do książek, do jego ulubionych należą te wykonane z papieru

10. Najdłuższy audiobook.
Tytuł przypadł opublikowanemu w Tokio
1 sierpnia 2008 roku aubiobookowi „50
wykładów” autorstwa japońskiego poety,
krytyka literackiego i filozofa Takaaki
Yoshimoto. Całość nagrania trwa 6 943
minuty (115 godzin i 43 minuty) i zawiera
treść wykładów autora z lat 60. i 70.

11. Najwięcej osób czytających jedną książkę w jednym miejscu.
W sztafecie czytania zorganizowanej 16 marca 2012 roku przez bibliotekę cyfrową Skoobe
w Niemczech wzięło udział 2 012 osób. Uczestnicy czytali z tego samego iPada niemieckie
tłumaczenie „Dziedzictwa”, czyli czwarty tom cyklu Christophera Paoliniego.
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