
можна побачити барвисту карту Італії. На 
цю працю Челані витратив чотири роки. 
 
 

Найдорожчою 
книгою, що 
знаходиться в 
приватних руках, є так 
званий "Лестерський 
кодекс". Інша її назва - 
«Трактат про воду, землю і небесні тіла", 
створений Леонардо да Вінчі. Книга являє 
собою збірник думок, знахідок і висновків 
Леонардо да Вінчі на різні теми. Книга має 
всього 18 пергаментних сторінок, 
скріплених між собою, причому прочитати 
таку книгу можна тільки за допомогою 
дзеркала. У 1994 р. її купив за 24 млн 
доларів засновник компанії "Microsoft" Білл 
Гейтс. 
 
 

Найбільшою 
книгою у світі 
вважається так 
званий Атлас 
Кленке. Книга 
знаходиться в 

одному з Голландський музеїв Амстердама. 
 Атлас заввишки 1,75 метра і шириною 1,9 
метра був подарований голландським 
купцем Йоханнесом Кленке королю Англії 
Карлу II у 1660 році з нагоди реставрації 
монархії. 

 
 

Дванадцять самих 
маленьких книг світу 
вміщаються в одній 
столовій ложці. Серед 
них є мініатюрне 
видання Корану, 

словник англійської мови на 12 000 слів і 
Конституція Франції. 
 
 

Найтовстішою  
друкованою книгою в 
світі є книга Інтернету – 
WIKIPEDIA. Ця книга 
являє собою збірник 
статей з мережі Інтернет, 
які любитель книг Роб 
Метьюс (Rob Matthews) 
вирішив надрукувати у вигляді одного 
тому. У підсумку, паперова версія цієї 
книжечки склала 5000 сторінок. 
 

Шановні друзі! 
Пам'ятайте, що ті надбання людства, які 

відображені в 
книжках протягом 
багатьох століть, 
такі різні і такі 
дивовижні - 
відкриють для вас  
цікаві світи, про які 
ви і не здогадувалися 

раніше. Ви самі здивуєтеся, скільки нових 
ідей вам прийде в голову, які ви зможете 
використовувати і в бізнесі, і в творчості. 
Тому ласкаво просимо до наших бібліотек 
району. 

 
Контактна інформація 

Адреса: 
м. Київ, вул. Драйзера, 6. 

Телефон: 
(044)546-90-45 

e-mail: 
library141@ukr.net 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua  

Довідка підготовлена за матеріалами  

інтернет-ресурсів 
Централізована бібліотечна 
система Деснянського району  

м. Києва 
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            Цікаві факти про         
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Бібліотека – це скарбниця  
всіх багатств людського духу 

Г. Лейбніц 
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Шановні друз і!    

 Пропонуємо Вам ознайомитися з 
цікавими фактами із бібліотечної історії та 
зі світу книг з нагоди Всеукраїнського дня 
бібліотек, який відмічається в Україні з 
1998 року 30 вересня. 
 

Факти із бібліотечної історії 
 

 Слово «бібліотека» походить із 
грецької мови і означає «книгозбірня», 
«книгосховище». 
 

- Бібліотеки виникли за 3-4 тис. років до 
нашої ери. Вони з'явилися разом з першими 
книгами, які були написані на глиняних 
табличках, на папірусі,  на пергаменті. 
У Давній Русі книги складалися у коробки. 
Так вони краще зберігалися. 
 

- Давні римляни першими 
здогадалися будувати публічні бібліотеки. 
Юлій Цезар створив систему публічних 
бібліотек. До четвертого століття в Римі 
існувало 28 публічних бібліотек. 
 

- На початку нашої ери бібліотеки 
стали невід’ємною частиною церков і 
монастирів. 
 

- На території України найдавнішою була 
бібліотека Ярослава Мудрого при 
Софійському соборі – перша бібліотека 
Київської Русі. Час її заснування 
невідомий. Уперше про неї згадується під 
1037 р., але книги з неї не дійшли до нас. 
Після захоплення Києва ханом Батиєм у 
1240 році їхня доля невідома. 
 

- Наприкінці періоду середньовіччя 
бібліотеки будувалися при соборах. Книги 
було так важко робити, що їх приковували 

до стін великими ланцюгами, щоб 
уникнути крадіжки. Та одним з 
найцікавіших був засіб, що широко 
практикувався в Україні. На полях книги чи 
на початку її писалося міцне закляття або 
лайка до того, хто захотів би цю книгу 
привласнити. Ось зразок такого запису: 
"Хто хотів би віддалити цю книжку з 
цього місця, той буде мати зі мною справу 
перед Божим судом".  
 

- Першу посадову інструкцію 
бібліотекаря у ХV столітті розробив 
італійський герцог Федеріго да 
Монтефельтро в якій сформулював вимоги, 
що пред'являються до бібліотекаря: 
вченість, приємний характер, представницька 
зовнішність, красномовство. 
 

Одна з найбільших 
бібліотек світу – 
Національна 
бібліотека конгресу 
США, яка заснована 
у 1800 році. 
Її книжковий фонд налічує 40 мільйонів 
примірників.  
 

Найбільша бібліотека 
в Україні – Національна 
бібліотека України ім. В. І. 
Вернадського, заснована в 
1714 році. 
 

Найменша «бібліотека» в світі знаходиться 
у м. Ашрісторі (Індія). У ній зберігається 
лише одна книга. 
 

Перша в світі бібліотека без книг 
відкрита у Флориді (США), в якій немає 

 жодної друкованої книги. Натомість 
відвідувачам надається доступ до архіву з 
понад 135 тис. електронних книг, які можна 
читати з комп’ютерів, електронних читалок 
чи планшетів. 
 

Цікаве про книги 
 

 Історія виникнення книги бере свій 
початок з тих часів, коли створивши 
писемність, людство починає шукати 
способи матеріалізувати свої думки, 
передати наступним поколінням 
накопичені століттями знання та досвід. 
Книги можуть скільки завгодно змінювати 
свою форму, але завжди залишатимуться 
джерелом знань. 

 

Найрідкісніша у світі 
книга - Біблія Гутенберга. 
Є однією з перших 
друкованих книг в світі, 
видана в 1456 році. Має 
строчную структуру, тобто 
на сторінці інформація дається в 42 рядках. 
 

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  


