
Historia książki i biblioteki  
 

Połącz pytanie z właściwą odpowiedzią 
 

 

1. Kto i kiedy wydrukował po raz pierwszy tekst w języku polskim? 
 
2. Co oznacza termin sygnatura biblioteczna? 

 

3. Co to jest gadzinówka? 
 
4. Co oznacza termin kalendarium? 
 
5. Wymień tytuł i daty publikacji pierwszego polskiego czasopisma. 
 
6. Wymień tytuł i daty ukazywania się pierwszej periodycznej gazety w Polsce.  

 

7. Co oznacza termin stenografia? 
 
8. Co to jest egzemplarz sygnalny? 
 
9. Co oznacza termin transkrypcja? 
 
10. Co to jest kapitałka? 
 

11. Co oznacza termin ekscerpt? 
 
12. Co oznacza termin cenzus? 
 
 
 

A. System pisania za pomocą krótkich umownych 

znaków, umożliwia dostosowanie szybkości pisma 

do szybkości mowy. 
 
B. Nazwa nadana przez Polaków gazecie wydawanej 
 

przez okupanta w czasie II wojny światowej. 

Gazeta była wydawana w języku polskim; miała na 

celu osłabienie ducha oporu w społeczeństwie. 
 
C. W  1475  r.  drukarz  Kasper  Elyan  z  Głogowa  
 

wytłoczył na zamówienie biskupa 
 

wrocławskiego „Statuty synodalne”, 

zamieszczając w nich słowa modlitw w języku 



polskim (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i 

Wierze…) 
 

D. „Merkuriusz Polski” - pierwsza, najstarsza, 

polska, periodyczna gazeta, wydana po raz 

pierwszy w Krakowie 3 stycznia 1661. Nazwa 

pochodzi od rzymskiego boga Merkurego, patrona kupców. 
 

„Merkuriusz” ukazywał się 1-2 razy w tygodniu w nakładzie 100-200 

egzemplarzy i 8-12 stron. Powstawał w Krakowie, ale od 28 numeru jego 

redakcję przeniesiono do Warszawy. 
 

E. Znak miejsca obiektu bibliotecznego w zbiorach bibliotecznych. 
 
F. Dzieło zawierające obraz życia i twórczości jakiegoś pisarza przedstawiony 

w kolejności chronologicznej wg dat biograficznych, uzupełniony niekiedy 

informacjami o pośmiertnej sławie i recepcji twórczości. 
 
G. Monitor - to pierwsze czasopismo, regularnie wydawane 

w Polsce w latach 1765 - 1785. Zostało założone w marcu 
 

1765   przez   Ignacego   Krasickiego   i   Franciszka 
 

Bohomolca, a także z inicjatywy i przy wsparciu króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pismo było 

wydawane w drukarni królewskiej i było organem obozu 

reform. 
 
H. Inaczej dzierganka - paseczek pleciony lub tkany 

umieszczony na obu końcach grzbietu (w główce i 

nóżkach) książki. 
 
I. Wyciąg z tekstu dzieła, utworu lub dokumentu; także skrót. 
 
J. Egzemplarz próbny – pierwszy egzemplarz nakładu książki, czasopisma,  
 

gazety przesyłany przez drukarnię wydawnictwu lub redakcji w celu 

ostatecznego sprawdzenia przed rozpowszechnianiem nakładu. 
 

K. Spis wszystkich istniejących (lub znanych) egzemplarzy danego dzieła, 

znajdujących się w różnych zbiorach, z wymienieniem tych zbiorów. 



L. System przenoszenia drogą zapisu za pomocą odpowiednich liter alfabetu i 

znaków specjalnych przybliżonego brzmienia głosek, utrwalonego systemem 

znaków literowych należących do innej pisowni tego samego języka lub do 

alfabetu innego języka. 

 

 

Biblioteka szkolna 


