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עולם קטן )היסטוריה(

עולם ָקָטן — הוצאה לאור שהוקמה באודסה בשנת 1894 על ידי י"ח רבניצקי. ההוצאה פעלה כשנתיים 
והוציאה לאור מסיפורי אנדרסן, בן־עמי, אז"ר ולבנר.

ירושלים:  יודילביץ.  דוד  גרזובסקי,  יהודה  בן־יהודה,  אליעזר  ידי  על  נערך  לילדים.  עיתון   — ָקֹטן  עולם 
תרנ"ג־תרנ"ד )7 גיליונות(.

עולם ָקָטן — עיתון מצויר לבני הנעורים. נערך על ידי בן־אביגדור ושמואל לייב גורדון. ורשה־וינה: הוצאת 
תושיה, תרס"א־תרס"ה.

תרצ"ו,  "תרבות",  הוצאת  ורשה:  אינדלמן.  ואלחנן  רוזנהק  שמואל  בעריכת  דו־שבועון   — הקטן  עולמי 
תרצ"ט. 

 עולמי הקטנטן — דו־שבועון בעריכת שמואל רוזנהק ואלחנן אינדלמן. ורשה: הוצאת "תרבות", תרצ"ט 
)8 גיליונות(.

* המידע לקוח מתוך: אופק, אוריאל. ספרות הילדים העברית 1948-1900. תל אביב: דביר, 1988. 




