Największa książka
Największą książką, jaką kiedykolwiek wydano na świecie jest atlas Ziemia
o wymiarach, 8 m na 2,75 m. Pozycja zostanie wydana jedynie w 31
egzemplarzach po 100 tysięcy dolarów każdy Wydawca sprzedał już dwa
egzemplarze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Każde dzieło robione jest
na zamówienie. Praca nad jednym egzemplarzem trwa miesiąc. Żeby przewrócić
stronę w atlasie, wydawca Gordon Cheers podczas specjalnego pokazu musiał
zrobić to obiema rękami, żeby nie zniszczyć olbrzymich kart tego niezwykłego
dzieła. Atlas składa się z 300 stron i waży 252,6 kg. Wydana została w roku
1976 w Denver (stan Colorado).

Najdroższa książka
The Birds of Amerika - Jedno z najdroższych dzieł świata. W 2000 roku
zlicytowano kopię za 8 802 500 dolarów, w styczniu 2012 – za 7,92 miliona
dolarów. Jednak najwyższą stawkę „Birds of America” osiągnęło w 2010
na aukcji w Londynie. Wtedy to dzieło sprzedane zostało za równowartość 11,5
miliona dolarów. Składający się z czterech tomów komplet został wydany
w latach 1827-1838, a jego twórcą, autorem opisów i rysunków, był
amerykański przyrodnik, ornitolog i malarz John James Audubon. Ze 170
egzemplarzy dzieła do naszych czasów przetrwało 119.

Najpopularniejsza książka na świecie
Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion „zwój papirusu, księga”, l.m.
βιβλία, biblia „księgi”) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w językach
hebrajskim, aramejskim i w greckim, uznawanych przez żydów i chrześcijan za
natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne
znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się
Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach – obejmuje
księgi Starego Testamentu.
Przetłumaczona została na 310 języków, a jej fragmenty na dalsze 597 języków.
W latach 1815 r. - 1975 r. wydrukowano około 2,5 miliarda jej egzemplarzy.

Fragment hebrajskiego tekstu Księgi Wyjścia

Biblia Gutenberga
pierwsza książka drukowana przy użyciu ruchomej czcionki

Najgrubsza opublikowana książka
To publikacja, w której zgromadzone zostały wszystkie przygody Panny Marple
- postaci stworzonej przez Agathę Christie. Najgrubsza na świecie lektura opublikowana została w maju 2009 r. przez Harper Collins. Zawiera:
-12 powieści i 20 opowiadań,
-liczy 4032 strony,
-waży około 8,04 kg,
-ma 322 mm grubości,
-ukazała się w limitowanym nakładzie liczącym tylko 500 egz., które zostały
sprzedane za około 1000 funtów.

Najstarsza książka
To sześć połączonych ze sobą płytek z 24 – karatowego złota o wymiarach 5 cm
x 4,5 cm, które zapisane zostały językiem Etrusków. Książka posiada ilustracje
jeźdźca, syreny, harfy oraz żołnierzy. Jej wiek oszacowano na 2,5 – 3,5 tys. lat,
a odkryta została podczas kopania kanału w południowo – wschodniej Bułgarii.

Najmniejsza książka świata
Shiki no Kusabana - mikroksiążka wydrukowana przez drukarnię Toppan
Printing z Tokio, ma wielkość oczka igły, liczy 22 strony, ma 0,75 mm długości,
podczas gdy szerokość liter nie przekracza 0,01 mm i zostały wydrukowane
z wykorzystaniem technologii stosowanej w druku banknotów. Miniaturowe
dzieło sztuki zawiera nazwy japońskich kwiatów i ich czarno - białe ilustracje.
Egzemplarze unikatowego dzieła są sprzedawane w zestawie z lupą
i dodatkowymi większymi kopiami za 29 400 jenów każdy.
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