
Janusz Korczak  müveinek bibliográfiája a lengyel Korczak összes
müvei kiadása alapján  1994 - 2003
/kronológiai sorrend/

1. kötet  1992.
Az utca gyermekei /Dzieci ulicy /       1901.
A szalon gyermeke  /Dieczko salonu / 1905.

2. kötet 1998.
Haszontalanságok és ostobaságok
  /Koszalki opalki/                               1896-1911 
Humkoreszkek és tárcák
 /Humoreski i felietony /                    1896-1911

3. kötet  1994.
A szószéken /Na mownicy /                1898-1912

4. kötet  1998.
Az élet iskolája /Skola zycia /           1907- 1908
Újságírás  /Obrazki szpitanije /        1907- 1908
Orvosi és pedagógiai cikkek
 /Artykuly pedagogiczne i medyczne / 1907-1908

5. kötet  1997.
Moskák, Joskák és Srulák
 /Moski,Joski i Srule /                         1909.
Jozkák, Jaskák és Frankák
 /Joski,Jaski  i Franki  /                      1910.

6. kötet  1996.
Dicsőség /Slawa /                               1912.
Történetek gyerekeknek
 /Opowiadania /                                    1898-1914



7. kötet  1993.
Hogyan szeressük a gyermeket
 /Jak kochac dziecko /                                    1919.
Pedagógiai pillanatok /Momeny wychowawcze/ 1919.
A gyermek joga a tiszteletre
/ Prawo dziecka do szacunku /                         1919.

8. kötet  1992.
Első Matykó király
 /Krol Macius Pierwszy /                                 1922.
Első Matykó király a lakatlan szigeten
 /Krol Macius na wyspie bezludnej /               1923.

9. kötet 1994.
A kis Jack bukása / Bankructwo malego Dzeka /  1924.
Amikor kicsi voltam /Kiedy znow bede maly /       1925.

10. kötet  1994.
Bolondok szenátusa  / Senat szalencow /     
 Költői próza / Proza poetycka/                            1931.
 Rádiós munkák /Utwory radiowe /  

11. kötet  nincs dátum
Az élet szabályai /Prawidla zycia /                      1929.
Újságírás gyerekeknek /Publicystyka dla dzieci /  1926 -1942

12. kötet  1998.
Kajtusz, a boszorkány /Kajtus /                          1934.
Egy konok fiú /Uparty chlopiec /                        1938. 
Történetek gyermekeknek
 /Opowiadania /                                                 1918 – 1939

13. kötet dátum nélkül
Elmélet és gyakorlat /Teoria a praktyka /         1918 -1939



Pedagógiai cikkek /Artikuly pedagogiczne /       1918- 1939

14. kötet  dátum nélkül
Az ujság /Pamietnik /
Levelezés /Listy /
Egyéb /Varia /

15. kötet  dátum nélkül
Janusz Korczak életének, tevékenységének és műveinek
kronológiája
/Kalendarium zycia, dzialalnosci i tvorczosci Janusza 
Korczaka /

16. kötet
Bibliográfia /Bibliografia /
Index  /Indeksy /


