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Na początku swojej historii ekslibris służył do oznaczania własności ksiąg. Historia, funkcja i 

estetyka splotły ze sobą dzieje książki i ekslibrisu w sposób, który zdawałoby się jest nierozerwalny. 

Jednak wraz z rozwojem naszej cywilizacji i dynamicznymi zmianami kulturowymi związek ten 

wyraźnie osłabł, a często wręcz przestaje istnieć. Przyczyn jest wiele, ale najważniejszą z nich jest 

ta, że książka stała się "towarem" powszechnym. Takim, który — jako przedmiot — wart jest coraz 

mniej. Można się oburzać, ale pamiętajmy, że dzięki temu dzisiaj stać na nią niemal każdego, a 

jeszcze sto lat temu tak nie było. 

Nasuwa się więc pytanie: CZY TWORZENIE EKSLIBRISÓW MA JESZCZE SENS? A jeśli tak, to jaki?

Cechą charakterystyczną księgoznaków (ekslibrisów) jest to, że zawierają w sobie imię i nazwisko 

(lub przynajmniej inicjały) osoby, dla której zostały zrobione. Autor, tworząc ekslibris powinien 

myśleć o tym, dla ktogo go wykonuje, czyli o Adresacie. Próbować w ciekawy plastycznie sposób, 

ukazać tę osobę. Stworzyć jej symboliczny, metaforyczny portret — jak mówią niektórzy: portret 

duszy. To największa wartość ekslibrisu — DRUGI CZŁOWIEK. I dar, który możemy mu ofiarować 

poprzez naszą artystyczną pracę.
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Niemal każdy z nas robił kiedyś laurki dla bliskich. Żaden prezent tak nie cieszy jak ten, który jest 

własnoręcznie wykonany  i wynika z potrzeby serca. Wartościowy ekslibris, to taka „laurka” — 

rzecz, którą ofiarowujemy komuś, by okazać naszą sympatię, miłość, przyjaźń czy szacunek. 

Dlatego warto tworzyć ekslibrisy. Niezależnie od tego, czy będą wybitnymi dziełami sztuki, czy tylko 

pierwszą, nieporadną jeszcze próbą plastyczną

Obok ekslibrisów dedykowanych osobom istnieją księgoznaki różnych instytucji. Najczęściej są to 

biblioteki, placówki kultury i sztuki, szkoły i uczelnie. Ale nie tylko — wyobraźnia nie zna tu granic.

Podobny do ekslibrisów charakter mają grafiki KOMMEMORATYWNE czyli okolicznościowe. Są to 

małe formy graficzne poświęcone ważnym wydarzeniom lub pamięci osób zmarłych. Wielu twórców 

zajmujących się ekslibrisem, wykonuje także grafiki okolicznościowe, a kolekcjonerzy często 

traktują je na równi z ekslibrisami.
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EXLIBRIS czy EKSLIBRIS?

Ekslibris to słowo pochodzące z łaciny. Tłumaczy się je 

jako „Z KSIĄG”. W naszym języku używamy zawsze 

formy spolszczonej czyli EKSLIBRIS. Dlatego pisząc o 

ekslibrisie, bez wyjątków stosujemy „KS”.

Formy łacińskiej czyli EXLIBRIS używamy tylko i 

wyłącznie, kiedy tworzymy ekslibris i rysujemy to słowo 

obok godności właściciela. Czyli napiszemy: „na moim 

ekslibrisie znajduje się słowo exlibris”. Inną formą na 

określenie ekslibrisu jest KSIĘGOZNAK lub ZNAK 

KSIĄŻKOWY.

Ado l f M . H i l deb rand t
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W dawnych wiekach księga warta była tyle, co kilka wsi. Stanowiła prawdziwy skarb. Nie ma się 

czemu dziwić. Praca nad jednym egzemplarzem często zajmowała lata — każde słowo należało 

napisać ręcznie piękną kaligrafią, ozdobić barwnymi malowidłami, potem całość kosztownie 

oprawiano w najlepsze drewno, skórę i kamienie szlachetne. 

Na posiadanie książki mogli pozwolić sobie tylko najmożniejsi — królowie, rycerstwo, duchowni. 

Tak było od zawsze. Nawet w czasach, gdy nie było książki, takiej jaką znamy dziś; gdy jej rolę 

pełniły zwoje papirusu czy gliniane tabliczki. Niemal od początku, gdy zaczęliśmy, jako ludzkość, 

tworzyć książki, zrodziła się potrzeba oznaczania do kogo dany tom należy. Tak rozpoczęła się 

historia „ZNAKÓW WŁASNOŚCIOWYCH KSIĄG”.
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Najstarszy znany nam znak własnościowy pochodzi ze 

starożytnego Egiptu, z czasów panowania faraona 

Amenophisa III czyli z około 1400 roku p.n.e. Jest to 

niewielkich rozmiarów tabliczka z imieniem władcy.

Takich znaków zachowało się więcej. Nie tylko z Egiptu, 

ale również z Mezopotamii. 

Dziś nazywamy je PRAEKSLIBRISAMI.

praeks l i b r i s - Amenoph i s I I I 1391 – 1353 p .n .e .
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Około 300 lat p.n.e. na terenach Chin pojawił się 

zwyczaj podpisywania dokumentów za pomocą 

czerwonych (cynobrowych) pieczęci. W ciągu 

następnych stuleci ta tradycja rozpowszechniła się na 

wszystkie kraje regionu i jest kultywowana do dziś. 

INGAM — bo tak określa się takie pieczecie, to 

niewielkich rozmiarów, metalowy lub kamienny 

słupek, który od spodu ma wyrytą godność 

właściciela. Bardzo często ingamy są bogato 

zdobione i stanowią prawdziwe dzieła sztuki 

rzeźbiarskiej. 

i ngan , i nkan , cynobrowa p ieczęć , - 300 p .n .e . / 800 n .e .
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W pierwszych wiekach minionego tysiąclecia 

upowszechnił się zwyczaj malowania na 

marginesach ksiąg informacji o ich właścicielu. 

Często była to sentencja połączona z 

niewielkim obrazkiem — zazwyczaj herbem 

właściciela. Takie oznaczenia nazywamy 

PROTOEKSLIBRISAMI. Najstarsze polskie 

protoekslibrisy pochodzą z z XIV wieku i są to 

herby Bogoria oraz Szeliga.

pro toeks l i b r i s - znak ma lowany na marg inesach ks i ąg 
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Książki w dawnych czasach zawsze 

wyposażano w piękną okładkę. Często 

również ona stanowiła dzieło sztuki. 

Dawni introligatorzy przykładali wielką 

wagę do staranności wykonania oprawy. 

Ponieważ częstym motywem zdobniczym 

były przeróżne tłoczenia szybko pojawił 

się pomysł, by odciskać (i często zdobić 

złotem) również znak właściciela. Tak, 

około wieku XV, pojawiły się 

SUPEREKSLIBRISY. 

Dziś to forma już niemal niespotykana.

supe reks l i b r i s - znak t ł oczony w op raw ie ks i ąg 
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Wraz z upowszechnieniem się wynalazku druku, udoskonalonego około 1450 roku przez Jana 

Gutenberga, wydatnie zwiększyła się ilość dostępnych książek. Ich cena — choć wciąż wysoka — 

pozwalała teraz wielu osobom (lub rodom) na stworzenie prywatnych zbiorów i bibliotek. 

W chwili, kiedy księgi przestano przepisywać ręcznie, a tym samym ręcznie je ozdabiać trzeba było 

wymyślić inny sposób oznaczania, kto jest ich posiadaczem. I tak w drugiej połowie XV wieku 

pojawia się mała drukowana karteczka, którą wklejano na wewnętrzną stronę okładki. 

Tak też zaczyna się historia współczesnego EKSLIBRISU.
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Pierwszym znanym dziś 

ekslibrisem jest druk 

wykonany w Niemczech dla 

wikarego HANSA IGLERA z 

Schönstadt w Hesji. 

Drzeworyt powstał około 

roku 1480 i przedstawia 

jeża, co jest żartobliwą 

aluzją do nazwiska 

posiadacza.

p ie rwszy eks l i b r i s - Hans Ig l e r (1480)
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Najstarszy polski znak książkowy to miedzioryt, 

który należał do znamienitego humanisty, kanclerza 

wielkiego koronnego MACIEJA DRZEWICKIEGO 

arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski.  

Na ekslibrisie widać herb Ciołek, którym się 

pieczętował oraz insygnia władzy biskupiej.

Ekslibris pochodzi z roku 1516.  

Niebawem będziemy obchodzić 500. rocznicę 

powstania pierwszego polskiego ekslibrisu.

pierwszy polski ekslibris Macieja Drzewickiego (1516)
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W czasach renesansu ekslibrisy tworzyli 

najwybitniejsi artyści tamtej doby:

ALBRECHT DÜRER, Lucas Cranach, Hans 

Holbein, Hans Baldung Grien.

Do ich wykonania używano techniki drzeworytu 

lub miedziorytu. Były to dzieła sztuki graficznej 

najwyższych lotów — do dziś stanowiące dla 

twórców niedościgły wzór. Przełom wieków XV 

i XVI uważany jest za pierwszy „wiek złoty” 

artystycznego księgoznaku.

Albrecht Dürer (XVIw.)
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Następne wieki, wraz z pojawianiem się kolejnych mód i stylów w sztuce, przynosiły zmiany w ekslibrisie. 

Księgoznaki barokowe są bogate w detal, bardzo rozbudowane, a prace okresu klasycyzmu oszczędne, 

wręcz ubogie i często stanowi je sam napis, jak na ekslibrisie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

ekslibris dla Stanisława Augusta Poniatowskiego (II poł. XVIII w.)J.M. Bernigeroth, XVIII w
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au to r n i e znany (akademizm)

Nowe spojrzenie na ekslibris przyniósł XIX wiek i 

ukształtowany w jego początkach AKADEMIZM. 

Powodem przemiany estetycznej było pojawienie 

się, obok dawnej arystokracji, nowej klasy 

społecznej — burżuazji. Coraz więcej osób chciało 

uczestniczyć w kulturze, ale też silnie narzucało 

sztuce swój gust. Zaczęto tworzyć ekslibrisy bogate 

i ozdobne, oparte (tak przynajmniej sądzono) o 

motywy antyczne i orientalne. 
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Hans Ba luschek ( symbo l i zm)

Kolejne nurty artystyczne miały swoje odbicie w estetyce 

księgoznaku. SYMBOLIZM przyniósł ze sobą wątki tajemnicze i 

niesamowite. Częstym tematem były: śmierć, marzenia senne, 

niespełniona miłość. Jest to stylistyka bardzo emocjonalna i 

chętnie wykorzystywana przez twórców do dzisiaj.
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Wymiana handlowa i kulturalna z Japonią — a co za tym idzie 

przenikanie do Europy tamtejszych dzieł sztuki — była jedną 

z przyczyn włączenia do „języka plastycznego” europejskich 

artystów elementów estetyki dalekiego wschodu. W wyniku 

tej fascynacji narodził się styl zwany w Polsce SECESJĄ. 

Secesja, jako kierunek bardzo dekoracyjny, a jednocześnie 

„graficzny”, czyli posługujący się mocnym konturem i płaską 

plamą, był niemal idealny dla ekslibrisu. Wykorzystało to 

wielu twórców — w Polsce był to, między innymi, Józef 

Mehoffer. Okres secesji, czyli przełom wieku XIX i XX, przez 

wielu jest uważany za drugi (obok renesansu) „wiek złoty” 

ekslibrisu.

Emi l O r l i k ( seces ja )
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W świecie sztuki zmieniają się mody, nurty i kierunki — z każdym dziesięcioleciem następują po 

sobie coraz szybciej. Kolejne artystyczne pomysły są mniej lub bardziej udanie adaptowane dla 

potrzeb księgoznaku. HISTORYZM, EKSPRESJONIZM, KONSTRUKTYWIZM czy ART DECO odcisnęły 

swoje piętno na ekslibrisach. Dziś, ponieważ awangardowa sztuka jest coraz mniej zrozumiała dla 

szerokiego odbiorcy, ekslibris, który jest tworzony zawsze z myślą o „zwykłym” człowieku, niemal 

przestał czerpać z doświadczeń nowoczesności, stając się polem sztuki i estetyki tradycyjnej, 

konserwatywnej.
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Gorg Gelbke  (ekspresjonizm)Melchior Lechter (historyzm)
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Karo l H i l l e r  ( kons t ruk tyw i zm) S tan i s ł aw Os to ja -Chros towsk i  ( a r t deco)
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EKSLIBRISY UŻYTKOWE to księgoznaki, 

którymi można oznaczać zbiory biblioteczne.

Ich forma graficzna jest zazwyczaj ograniczona. 

Twórca często rezygnuje z koloru. 

Napisy odgrywające dużą rolę w kompozycji są 

wyraźne i czytelne.

Użyta technika graficzna musi umożliwiać łatwe 

powielenie w setkach kopii, dlatego doskonale 

sprawdzają się linoryt, drzeworyt oraz techniki 

komputerowe.

Ores t K ryvouchko
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Zrealizowanie dobrego ekslibrisu użytkowego 

wymaga od autora dużej wiedzy plastycznej 

i artystycznej wrażliwości. Kompozycja musi być 

piękna i, w swojej prostocie, wyszukana.

Trzeba doskonale opanować warsztat, by użyte 

liternictwo harmonijnie współgrało z grafiką.

Jednak nawet osoby, które nie są profesjonalnymi 

twórcami mogą tworzyć ekslibrisy użytkowe.

Wystarczy samodzielnie wyciąć (choćby w gumce 

do ołówków) swoje inicjały i przy pomocy tuszu do 

pieczątek lub farby plakatowej odbić taką grafikę-

pieczątkę na karteczce, którą później wkleimy do 

książki. Wielu zawodowych artystów ekslibrisu tak 

zaczynało.

Erns t Huber
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Wraz z rozwojem kolekcjonerstwa artyści zaczęli 

tworzyć ekslibrisy, które trudno umieszczać w 

książkach. Proces ten rozpoczął się już w XIX wieku 

i trwa do dziś. Współcześnie ten sposób myślenia o 

ekslibrisie jest bardzo popularny i większość 

powstających księgoznaków to EKSLIBRISY 

ARTYSTYCZNE. Forma graficzna tych prac jest 

bogata i rozbudowana, kompozycje są często 

wielobarwne, a ich tworzenie i odbijanie 

skomplikowane. Twórcy do realizowania takich 

księgoznaków często stosują techniki takie jak 

akwaforta, akwatinta, mezzotinta, w których nie da 

się uzyskać znaczącej ilości odbitek. Wiele uwagi 

autorzy poświęcają doborowi odpowiedniego 

papieru, który powinien być szlachetny i piękny.

He in r i ch Voge le r
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Ju l i an Jo rdanovV lad i s l av Kva r ta lny
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Choć tworzenie ekslibrisów artystycznych wydaje 

się trudne, warto pamiętać, że ważniejsze od 

końcowego efektu plastycznego jest 

zaangażowanie autora i radość osoby, której 

ekslibris ofiarowujemy. Istotą jest nasza 

wrażliwość, którą zamykamy w graficznej 

miniaturce.

Niezależnie jaki rodzaj księgoznaku tworzymy, 

starajmy się, aby był szczery i oddawał nasze 

prawdziwe emocje i uczucia.

A leksandra Hachu ła



31



32

drzewory t / l i no ry t - Xu Longhua

Druk wypukły to nazwa wszystkich technik 

graficznych, w której kopia powstaje poprzez 

odbicie farby nałożonej na wypukłe części 

matrycy czyli formy drukowej. To najstarszy 

rodzaj grafiki. Spośród technik druku 

wypukłego, do tworzenia ekslibrisów, artyści 

najczęściej wybierają DRZEWORYT i LINORYT.  

DRUK WYPUKŁY
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MATRYCA WYPUKŁODRUKOWA WIDZIANA W PRZEKROJU

1 . pap ie r

2 . r y sunek odb i ty na pap ie r ze — odb i t ka

3 . d rewn iana l ub PCV mat ryca

4 . wyc ię te e l ementy mat rycy (na odb i t ce b i a ł e m ie j s ca )

5 . wypuk łe e l ementy mat rycy pok ry te fa rbą (na odb i t ce r y sunek)
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miedz io ry t - Wo jc i ech Łuczak  

Drukiem wklęsłym określamy te techniki 

graficzne, w których odbitka powstaje poprzez 

przeniesienie na papier farby, wtartej w rysunek 

zrobiony na matrycy. Istnieje wiele rodzajów 

druku wklęsłego; w artystycznym księgoznaku 

najczęściej stosuje się: MIEDZIORYT, 

AKWAFORTĘ, AKWATINTĘ oraz rzadziej 

MEZZOTINTĘ i SUCHĄ IGŁĘ. Techniki te różnią 

się przede wszystkim sposobem, w jaki uzyskuje 

się rysunek na metalowej płycie. Można go 

wyciąć rylcem, wytrawić kwasem lub narysować 

stalową igłą. Często nazywa się je łącznie 

technikami metalowymi.

DRUK WKLĘSŁY
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akwafo r ta / akwat in ta - Pawe ł Sus łowmezzo t i n ta - Ju r i Bo row i ck i
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MATRYCA WKLĘSŁODRUKOWA WIDZIANA W PRZEKROJU

1 . pap ie r

2 . r y sunek odb i ty na pap ie r ze — odb i t ka

3 .meta lowa mat ryca

4 . wyc ię te e l ementy mat rycy wype łn ione fa rbą (na odb i t ce r y sunek)

5 . oczyszczone wypuk łe e l ementy (na odb i t ce b i a ł e m ie j s ca )
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l i t og ra f i a - V l ad im i r Suchanek

Dużo młodszymi technikami są techniki druku płaskiego.

Polegają na odbijaniu obrazu narysowanego na 

specjalnie przygotowanym kamieniu lub innym podłożu. 

Artyści tworzący ekslibrisy dość często stosują litografię, 

w której właśnie kamień jest matrycą.

Najnowszym pomysłem technologicznym, który 

doskonale sprawdza się w tworzeniu ekslibrisów

jest grafika cyfrowa. Programy graficzne pozwalają 

artystom na wykreowanie pięknych i oryginalnych 

światów, które później, przy pomocy specjalistycznych 

drukarek, można przenieść na papier.

DRUK PŁASKI, DRUK CYFROWY



38

1 . pap ie r

2 . r y sunek odb i ty na pap ie r ze — odb i t ka

3 . mat ryca z kam ien ia l ub p ł y ty a lum in iowe j

4 . m ie j s ca n i epok ry te fa rbą (na odb i t ce b i a ł e m ie j s ca )

5 . m ie j s ca pok ry te fa rbą (na odb i t ce r y sunek)

MATRYCA DO DRUKU PŁASKIEGO WIDZIANA W PRZEKROJU



39

NIEKTÓRZY WSPÓŁCZEŚNI 
TWÓRCY EKSLIBRISU 

(POLSKA)
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W Polsce księgoznaki realizuje wiele osób. Powstaje dużo ekslibrisów dziecięcych, wykonują je 

uczniowie i studenci. Tworzą utalentowani amatorzy, niektórzy by wkleić je do posiadanych 

książek, inni, by zaprezentować swoje hobby na wystawach i przeglądach. Jest też 

kilkunastoosobowa grupa zawodowych artystów ekslibrisu —  profesjonalnych autorów, często 

związanych z uczelniami artystycznymi, którzy swój talent i umiejętności poświęcają realizowaniu 

księgoznaków i grafik okolicznościowych. Kilkoro z nich prezentujemy.

Wszyscy są artystami o międzynarodowej renomie, laureatami dziesiątek nagród na konkursach 

ekslibrisu i grafiki, Prezentują swój dorobek na niezliczonych wystawach, a ich prace graficzne są 

poszukiwane są przez kolekcjonerów na całym świecie, stanowiąc ozdobę zbiorów.
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WOJCIECH ŁUCZAK

Jeden z najbardziej utytułowanych twórców 

ekslibrisu na świecie. Artysta mieszka i tworzy w 

Inowrocławiu.

Swoją przygodę z ekslibrisem zaczął od 

realizowania drzeworytów, jednak od wielu lat 

wierny jest miedziorytowi. Jego doskonale 

rysowane prace charakteryzuje wielka precyzja 

opracowania nawet nadobniejszych elementów.

Prace tego twórcy można rozpoznać po 

niesamowitym (surrealistycznym) sposobie 

przedstawiania świata. Każdy z ekslibrisów można 

oglądać godzinami, wciąż odnajdując ukryte przez 

autora zagadki, rebusy.
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ELŻBIETA RADZIKOWSKA

Poznańska artystka jest absolwentką Uniwersytetu 

w Toruniu. Jej domeną są techniki metalowe, 

zwłaszcza akwaforta rysowana z wielką, jubilerską 

precyzją.  Ekslibrisy i miniatury graficzne 

charakteryzuje szlachetny delikatny kolor i lekka 

kreska,a opracowywane przez autorkę kompozycje 

przesyca bajkowy nastrój. Nieobce są jej też tematy 

miłosne. Wiele osób określa jej prace jako „kobiece” 

— i ten komplement doskonale opisuje artystyczny 

styl Pani Elżbiety.
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WOJCIECH JAKUBOWSKI

Nestor polskiego ekslibrisu. Od dziesiątków lat 

współorganizator największego polskiego 

przeglądu ekslibrisu w Malborku. Znakomity 

miedziorytnik, który tworzy swoje prace z precyzją 

najlepszych grawerów dawnych epok.

Jego jednobarwne kompozycje są oszczędne, 

podporządkowane głównemu tematowi.

Prace Wojciecha Jakubowskiego są jednocześnie 

ekslibrisami artystycznymi jak i użytkowymi, 

to klasyczne księgoznaki w najlepszym tego słowa 

rozumieniu.
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PROF. PIOTR GOJOWY

Artysta zawiązany z toruńskim uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Do realizacji swoich ekslibrisów 

używa technik metalowych — akwaforty i akwatinty. Jego prace to rozbudowane kompozycje, w 

których istotną rolę odgrywa postać ludzka. Charakterystyczne dla twórczości graficznej profesora 

Gojowego jest łączenie ekspresji (wyrazistej kreski) z drobiazgowo opracowanymi detalami. 
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DR ŁUKASZ CYWICKI

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w 

Poznaniu. Pracuje na Uniwersytecie 

Rzeszowskim. Posługuje się techniką linorytu. 

Częstym elementem ekslibrisów tego artysty jest 

postać ludzka, pokazana w ekspresyjny 

i mocno przetworzony sposób — czasem na 

granicy abstrakcji tak, że zarysów postaci raczej 

się domyślamy, niż rzeczywiście je widzimy. Jego 

bardzo charakterystyczny styl cechuje mocny 

kontrast pomiędzy czarnym tłem i białym 

rysunkiem.
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JULIUSZ SZCZĘSNY BATURA

Grafik związany z Augustowem. Twórca 

ekslibrisów i ilustrator książek, a także pedagog.

Artysta jest mistrzem linorytu. Jego prace mają 

oszczędny charakter. Ich kompozycja jest 

bardzo czytelna — to doskonałe ekslibrisy 

użytkowe, przypominające w kompozycji znaki 

graficzne.

Autor celowo, ogranicza ilość elementów obrazu 

i ozdobników tak, aby widz całą uwagę kierował 

na treść. W jego realizacjach można dostrzec 

ślady bajkowej stylistyki, co nadaje im 

wyjątkowej lekkości i uroku.
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DR HAB. KRZYSZTOF MAREK BĄK

Ukończył wrocławską Akademię Sztuk Pięknych. 

Pracuje na Uniwersytecie Śląskim.

Do realizowania swoich ekslibrisów używa 

komputerowych programów graficznych (Corel). 

Charakterystyczną cechą jego twórczości są 

kwadratowe, czarne, białe lub złote tła z  

umieszczonym na środku realistycznym 

rysunkiem. Artysta buduje swoje kompozycje z 

codziennych przedmiotów, które zestawia w 

nietypowe układy. Ważna jest dla niego metafora 

i symboliczna wartość prac oraz to, by obraz 

dobrze charakteryzował osobę, dla której jest 

zrobiony.
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NIEKTÓRZY WSPÓŁCZEŚNI 
TWÓRCY EKSLIBRISU 

(ZAGRANICA)
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Liczne jest grono twórców ekslibrisu. Na całym świecie tysiące osób poświęca swój talent i czas na 

realizowanie tych małych dzieł grafiki. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę piękno i humanistyczne 

wartości ekslibrisu. 

Na dwóch planszach prezentujemy ośmioro wyśmienitych artystów, których sztukę warto znać i 

pamiętać — lecz to tylko sygnał. By pokazać dorobek wszystkich wartościowych autorów trzeba by 

dużego muzeum lub galerii.
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HAYK GRIGORIAN

Armeński twórca, jest autorem licznych ekslibrisów 

wykonywanych w technikach metalowych i litografii.

Jego warsztat cechuje drobiazgowe opracowanie 

detalu i wirtuozeria techniczna.

Prace często odwołują się do klimatu marzeń 

sennych, przywołują też wątki mitologiczne,

biblijne i fantastyczne. W jego miniaturach wiele 

jest humoru, a nawet prosty temat staje pretekstem

do wysnucia opowieści o uniwersalnych prawdach 

naszego świata.
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NATALIJA CERNETSOVA

Jest autorką jednych z najbardziej lirycznych 

ekslibrisów. Artystka pochodząca z Łotwy. 

W precyzyjnych akwafortach wprowadza nas w 

bajkowy świat, miłosny i  niezwykły. Głównym 

tematem jej księgoznaków jest kobieta, w 

której rysach możemy odnaleźć podobieństwo 

do samej autorki.
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KONSTANTIN KALINOVICH

Rosyjski artysta. Do realizacji swoich 

prac używa klasycznych technik 

metalowych. Finezyjne kompozycje 

opiera na wzorach i motywach XVI-XVII 

wiecznego malarstwa niderlandzkiego, 

uzupełniając je o niezwykłe 

(surrealistyczne) elementy, które 

potęgują nastrój i podkreślają treść. To 

doskonała tradycyjna grafika, 

wzbogacona o doświadczenia sztuki 

nowoczesnej.
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VESELIN DAMYANOV-VES

Przedstawiciel młodszego pokolenia 

bułgarskich twórców ekslibrisu.

Jego prace to barwne grafiki o dynamicznej 

kompozycji. Artysta często porusza się na 

granicy konwencji ekslibrisu, włączając do 

księgoznaku pieczęcie, wklejając znaczki, 

dorysowując elementy ręcznie.

Jego inspiracją są zarówno XIX wieczne 

ryciny z czasopism i książek, jak i motywy 

rodem z kultury popularnej.
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PETER LAZAROV

Bułgarski twórca, używający do realizacji miniatur technik wypukłodrukowych. Jego prace można 

rozpoznać po wyrazistym i mocno skontrastowanym rysunku. To wytrawny grafik, potrafiący przy 

pomocy światła i cienia wydobyć nie tylko sprawnie kreślone kształty, ale przede wszystkim, 

przekazać ogromny ładunek emocji.  
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PROF. MARTIN R. BAEYENS

Prekursor stosowania grafiki komputerowej do 

realizowania ekslibrisów. Pierwszy artysta, 

którego druki cyfrowe zostały zaakceptowane 

przez szerokie grono kolekcjonerów. Prace tego 

belgijskiego grafika są rozpoznawalne na pierwszy 

rzut oka dzięki umiejętnemu łączeniu 

ekspresyjnych linii i plam z elementami 

fotograficznymi. Uwagę zawsze zwraca doskonałe 

wyczucie koloru i najwyższa jakość druku. Jego 

estetyka wywiera duży wpływ na znaczące grono 

twórców widzących w jego pracach wzór do 

naśladowania i wzorzec doskonałości w zakresie 

grafiki komputerowej.
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JOSEF WERNER

Niemiecki artysta plastyk, którego barwne grafiki są popisem technicznej doskonałości w zakresie 

technik metalowych. Jego prace to lekkie, finezyjne i nierzadko dowcipne grafiki osadzone w 

estetyce XIX-wiecznych rycin prasowych łączonych z niemal baśniową atmosferą rodem z „Alicji w 

Krainie Czarów”. Ekslibrisy Wernera to triumf plastycznej wyobraźni.
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SHIGEKI TOMURA

Jeden z najciekawszych twórców japońskich — 

wirtuoz akwaforty. Księgoznaki tego artysty 

zawsze pokazują pejzaż, poprzez który stara się 

pokazać osobowość człowieka, której ekslibris 

jest dedykowany. Łączy w swoich pracach 

elementy zachodniego stylu pejzażowego

z dalekowschodnią estetyką Zen. Jego prace to 

wyciszone i skupione medytacje, wyrażane 

poprzez delikatną linię. 
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 ZBIERAMY EKSLIBRISY
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Ekslibrisy mają znaczące grono miłośników. 

Część z nich to twórcy księgoznaków, ale 

większość stanowią kolekcjonerzy, 

amatorzy i specjaliści — ekslibrisolodzy. To 

liczna grupa osób, pasjonatów małej formy 

graficznej. Dzięki ich aktywności ekslibris 

rozwija się i trwa, pomimo niesprzyjających 

czasem kolei losu.

Kare l Beneš
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Warto zbierać ekslibrisy. Pasja taka jest szansą 

obcowania z piękną sztuką na co dzień. Jest 

dowodem naszej kultury. Ponadto ekslibris, 

zwłaszcza zrobiony dla nas, stanowi powód do 

dumy właściciela i wspaniałą pamiątkę. Można 

zbierać ekslibrisy na wiele sposobów. Biorąc pod 

uwagę osobę autora, temat ilustracji, kraj 

pochodzenia czy wreszcie technikę. Nie ma 

pomysłów gorszych czy lepszych — ważne, by 

zbierać. To poszerza naszą wiedzę, uczy dbałości, 

pozwala nawiązywać kontakty z innymi 

pasjonatami.

Teodor Ovcha rov 
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Jak zacząć? 

Można od tego, by zrobić ekslibris dla siebie lub dla znajomych. Jeśli nie mamy plastycznych 

talentów, można o to poprosić uzdolnionego znajomego lub zamówić księgoznak u profesjonalisty. 

Wtedy będziemy mieli nasz pierwszy ekslibris — często najważniejszy. Później warto spotkać się z 

kolekcjonerami (choćby w Naszej Galerii podczas wernisaży) i spróbować wymienić ekslibris na inny. 

Nawet jeśli za pierwszym razem się nie uda, to spotkania na pewno zaowocują cennymi kontaktami. 

Takie były początki wielu kolekcji liczących dziś tysiące odbitek.
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Organizacją skupiającą większość instytucji i stowarzyszeń ekslibrisowych jest FISAE czyli  

Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Miłośników Ekslibrisu. W kliku państwach np.: 

Czechach, Niemczech, Belgii czy USA istnieją organizacje krajowe. W Polsce nie ma jednej 

organizacji zrzeszającej wszystkich miłośników, pomimo to jest klika instytucji, które promocją 

ekslibrisu się zajmują.  By wymienić tylko najważniejsze: Galeria Ekslibrisu w Krakowie, 

Warszawska Galeria Ekslibrisu, Widzewska Galeria Ekslibrisu w Łodzi, Biblioteka w Gliwicach, 

Biblioteka w Oleśnicy,, Wyspa Skarbów w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku. Wielkim 

zaangażowaniem wykazują się osoby prywatne. Wspólnymi siłami przygotowywane są wystawy 

oraz konkursy ekslibrisu. Te organizowane w Malborku, Gliwicach i Ostrowie Wielkopolskim mają 

dużą międzynarodową renomę. Tam też można obejrzeć najwybitniejsze współczesne dokonania  

światowego ekslibrisu.
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Domu Kultury w LipnikuDomu Kultury w Lipniku
ul. Podgórna 29, Bielsko-Białaul. Podgórna 29, Bielsko-Biała


