
Цікаві факти про бібліотеки і книги 

  Як багато людей відвикли від відвідувань бібліотек! Здавалося б, все замінює  

Інтернет. Але є місця по справжньому священні, вони зберігають дух книг, їхніх 

авторів. Це долі і життя, це оповідання та пригоди, це сама історія постає з полиць і 

проголошує своє право на гідність і повагу. А ця тиша, цей неповторний запах 

книжкових сторінок, безліч книжкових полиць... Якесь хвилююче очікування, 

передчуття чогось нового і цікавого  

...Якщо ви так ставитеся до бібліотеки, то вас неодмінно зацікавлять маловідомі 

факти бібліотечної історії. 

   Пропонуємо вашїй увазі найцікавіші факти про бібліотеки світу. 

Одна з найзнаменитіших античних бібліотек – 

Александрійська – заснована на початку III століття до 

нашої ери. В елліністичному світі вона була центром 

освіти і науки. В її фондах знаходилося близько 750 тис. 

згортків. Понад півтори тисячі років тому вона була 

зруйнована.   

 

Сучасна версія Александрійської бібліотеки    

Найстаріша діюча бібліотека знаходиться в 

Монастирі Святої Катерини на Сінайському півострові  

в   Єгипті. Побудована в середині VI ст., є другою, за 

розмірами, колекцією релігійних матеріалів у світі (після 

Ватикану). Вона закрита для широкого загалу і взяти в 

ній книги можуть тільки монахи та запрошені 

студенти.  

    

Сикстинська зала Ватиканської бібліотеки 

 

Монастир святої 
Катерини 

 



  

Найзагадковіша бібліотека в історії – це легендарна бібліотека Івана Грозного. Це 

колекція книг і документів, останнім 

власником якої ймовірно був Іван IV. Її 

пошуки ведуться вже кілька століть, однак 

вона досі не знайдена. 

 

 

Однією з найбільших бібліотек за всю історію людства є Бібліотека Конгрессу США 

у Вашингтоні (була відкрита у 1800 році). Бібліотека налічує більше 75 млн 

найменувань, включаючи книги, фотографії, записи, музичні композиції. 

          

Найбільшою електронною бібліотекою 

на сьогоднішній день є Всесвітня цифрова 

бібліотека. Її урочисте відкриття відбулося 

21 квітня 2009 р. Засновником цього 

глобального проекту стала Бібліотека 

Конгресу США. 

 

Найменші бібліотеки в світі з’явилися на 

вулицях Нью-Йорку. В них є місце тільки 

на одного читача. В яскраво-жовтій будові 

зберігається 40 книг. 

Нині, за даними Міжнародної Федерації 

Бібліотечних Асоціацій та Установ, у  

 світі налічується більше 569,6 тис. бібліотек. 



Таємниці книжкових полиць 

Якщо кожен день читати по 10 сторінок, то за рік їх набереться 3650, а це як 

мінімум 12 книг. 

Найдорожчою у світі книгою нині вважається «Біблія» 

Гутенберга,  що була видана у 1455 р. У 1926 р. за один з таких 

примірників було сплачено 350 тис. доларів. У даний час він 

зберігається у Бібліотеці Конгресу США. 

Найбільш ходовою книгою залишається Біблія. 

Друге місце займає «Книга рекордів Гіннесса»                                             

Найпопулярнішим письменником всіх часів і народів є Агата Крісті.  

Її детективи друкуються на 44 мовах світу. 

Одна з найбільш незвичайних у світі книг – «Божественна 

комедія» Данте – була написана на аркуші паперу розміром 80 х 60 

см ченцем Габріелем Челані. Вона містить 14000 віршів. Якщо 

подивитися на лист з деякої відстані, то можна побачити барвисту 

карту Італії. На цю працю Челані витратив чотири роки. 

Дванадцять найменших книг світу вміщуються в одній столовій ложці. Серед них є 

мініатюрне видання Корану, словник англійської мови на 12 000 слів і Конституція 

Франції. 

 


