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Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje b ibliotekoje (ŠAVB) esančiame Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų 
fonde -  v ieninte liam e tokio pobūdžio fonde Lietuvoje -  ne vieną dešim tm etį kaupiama medžiaga apie ekslibriso 
istoriją ir raidą, tradicijas, dailin inką dovanotus ekslibrisus. 0 neseniai apie šiuos knygų ženklus ir juos aktyviai 
populiarinusį dailin inką biblioteka išleido knygą„Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos ženklai"*. Lei
dinys išėjo kartu su kom paktin iu disku, kuriame įrašytas film as„M en in inką  Gerardą Bagdonavičių prisimenant".

Pristatydamas knygą 2017 metų rudenį surengtoje 
Šiaulių knygų mugėje, ŠAVB direktorius prof. dr. Bro
nius Maskuliūnas kalbėjo apie krašte puoselėjamas 
ekslibriso tradicijas ir knygos ženklų populiarinimą, 
bibliotekos organizuojamas ekslibrisų parodas, edu
kacinius renginius, supažindinančius visuomenę su 
knygos nuosavybės ženklais ir jų kūrėjais. Direkto
rius vylėsi, kad naujoji knyga sudomins knygotyros

mokslo tyrėjus, taps parankia mokytojų ir mokinių, 
siekiančių geriau susipažinti su ekslibriso menu, is
torija, knygos kultūra, mokymo priemone, o plačiajai 
visuomenei -  krašto kultūros pažinimo šaltiniu.

* Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos ženklai = Gerardas 
Bagdonavičius and Šiauliai region bookplates /  sudarytojai Asta 
Kaktytė, Jonas Nekrašius. Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka, 2017. 114, [1] p.: iliustr. -  Vaizdo diskas su filmu 
„M enininką Gerardą Bagdonavičių prisim enant”



Sumanymo užuomazga galima būtų vadinti 2015 
m etus, kai biblioteka vykdė projektą „Prisiliesk 
prie dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės“. 
Tuom et buvo surengta m okslinė-praktinė konfe
rencija, organizuotos ekslibrisų kūrim o dirbtuvės 
„Ekslibrisas sau" (plačiau -  „Tarp knygų", 2015, 
Nr. 3, p. 34-35). Sukaupus pakankam ai įdom ios 
inform acijos, kilo m intis išleisti knygą ir sukurti 
dokum entin į film ą apie dailin inką ir pedagogą, 
lietuvių ekslibriso mokyklos tradicijų pradininką 
G. Bagdonavičių (1901-1986).

Knygoje „G erardas B agdonavičius ir Šiaulių 
krašto knygos ženklai" publikuojami straipsniai apie 
ekslibriso istoriją, jo raidą Šiaulių krašte XX-XXI 
am žiais, pateik iam a m edžiagos apie lietuviškus 
šiauliečiams skirtus knygos ženklus bibliotekų kny
gose, ekslibrisų kūrim o tradiciją Šiaulių bendrojo Dailininko G. Bagdonavičiaus autoe-

Diana ir Gintautas Stunguriai prie skulptoriaus Martyno Gaubo meninio akcento 
„Penzeliukas", skirto tokia pravarde visų pažinotam G. Bagdonavičiui atminti. 
Gintauto Stungurio nuotr.

Filmo kūrybinė grupė Palangos senojoje vaistinėje prie G. Bagdonavičiaus paveikslo. Iš kairės: A. Kaktyte. 
G. Bagdonavičiaus giminaitė J. Kašauskaitė-Naujalienė, J. Nekrašius, D. Stungurienė, G, Stungurys. 
Gintauto Stungurio nuotr.

G. Bagdonavičių prisimena dailininkas Rimantas Buivydas (kairėje). Kalbina J. Nekrašius, filmuoja G. Stungurys. 
Ant kėdės dailininko R. Buivydo anglimi pieštas G. Bagdonavičiaus portretas. Dianos Stungurienės nuotr.

Mokytoją prisimena dailininkas Petras Repšys. 
Dianos Stungurienės nuotr.
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ugdymo mokyklose. Taip pat dalijamasi atsim inim ais apie dailininką G. Bagdonavičių, 
pristatom i jo sukurti ekslibrisai, kurių  daugum a skirta Šiauliams ir šiauliečiams.

Be straipsnių, publikuojam as leidėjų parengtas Šiaulių krašto ekslibrisų raidos kalendo
rius. Jame įvykiai pateikiami chronologine tvarka, nuosekliai, todėl galima lengvai ir greitai 
susipažinti su knygos ženklų istorija. Leidinyje taip pat dalijamasi kūrybinių dirbtuvių „Eks
librisas sau“ patirtim i, pristatom i moksleivių laureatų ir jų  mokytojų sukurti knygos ženklai.

K eturiasdešim ties m inučių trukm ės filme „M enininką G erardą Bagdonavičių p risi
m enant" prisim inim ais dalijasi G. Bagdonavičiaus artimieji: giminaitė architektė Janina 
Kašauskaitė-Naujalienė ir posūnis Antanas Petrauskas, buvę m okiniai, dailininkai, m eno
tyrininkai. Anot filmo kūrėjų, visi kalbinti žmonės pasakojo apie didį mokytoją, ne vieną 
jų  pastūmėjęs kūrybos link, kolegą, neįtilpusį į standartinius „socialistinės gerovės" rėmus. 
„Pritariu m enininkui Petrui Repšiui -  dabar tokie žmonės nebegimsta", -  sakė filmo kūrėjas 
Gintautas Stungurys.

Prie knygos leidybos triūsė nemaža kūrybinė grupė. Tai redakcinės kolegijos pirm ininkas 
prof. dr. Bronius M askuliūnas, leidinio sudarytojai ir filmo idėjos autoriai Jonas Nekrašius 
ir Asta Kaktytė, ekslibriso kūrybin ių  dirbtuvių vertin im o kom isijos p irm in inkė Vaiva 
Kovieraitė-Trumpė, dirbtuvių vadovės Lolita Putram entienė-Braza ir Rasa Prišm ontienė, 
filmo kūrėjai Diana ir G intautas Stunguriai.

Šiaulių kraštui ir visai šalies m eno bendruom enei reikšm inga knyga išleista vykdant 
projektą „Šiaulių krašto knygos ženklai kaip kultūros paveldas ir jo sklaida XX-XXI a.“, 
kurį rėm ė Kultūros m inisterija, Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių m iesto savivaldybė.

Gerdo Ananjevo linoraižinys

ŠIAULIŲ EKSLIBRISO RAIDOS 
KALENDORIAUS IŠTRAUKOS
(IKI 1940 M. IR PO 1990 M.)

1902 m. Sausio pradžioje Šiauliuose, Zubovų 
rūmų antrame aukšte, pradėjusi veikti Šiaulių 
visuomeninė biblioteka turėjo nežinomo 
autoriaus sukurtą ovalo formos rėminančia 
linija apibrėžtą trijų eilučių antspaudą-užrašą: 
„Szavvelskiej /Pub. / Biblioteki". Šio knygos 
ženklo dydis 28 x 24 mm.

1905 m. Šiaulių advokatas Mykolas 
Cimkauskas (1861-1928) paveldėjo savo 
tėvo bibliofilo Mordchelio Cimkauskio 
biblioteką, kuriai nežinomas knygrišys apie 
1905 m. pagamino vieną pirmųjų Šiauliuose 
superekslibrisų su paauksuotų raidžių„M. Lj." 
įspaudų deriniu (dydis 5x14 cm) knygos 
nugarėlėje.

1913 m. Iki 1913 m. Šiaulių spaustuvėje 
buvo atspausdinti keli įvairaus dydžio šriftų 
ekslibrisai Šiaulių berniukų gimnazijai.

1923 m. Dailininkas Mstislavas Dobužinskis 
(1875-1957) sukūrė ekslibrisą šiauliečio 
advokato Viktoro Cimkausko (1896-1944) 
asmeninei bibliotekai.

1924 m. Pirmasis Šiauliuose ekslibrisus pradėjo 
populiarinti bibliofilas ir ekslibrisų kolekcininkas, 
advokatas Viktoras Cimkauskas.

1925 m. Ekslibrisus Šiauliuose pradėjo kurti, 
juos propaguoti ir eksponuoti parodose 
dailininkas Gerardas Bagdonavičius 
(1901-1986).

1928 m. Spalio 14 - lapkričio 10 dienomis
M. K. Čiurlionio galerijoje Kaune buvo surengta 
pirmoji Lietuvoje ekslibrisų iš Pauliaus 
Galaunės kolekcijos paroda. Joje eksponuoti ir 
dailininko G. Bagdonavičiaus darbai.

1929 m. G. Bagdonavičiaus sukurti ekslibrisai 
eksponuoti tarptautinėje parodoje Los Andžele 
(JAV). Dailininkas už darbus apdovanotas garbės 
diplomu.

1934 m. Rugsėjo 23 - spalio 30 d. Šiaulių 
„Aušros" muziejuje veikė Senovės knygos 
paroda, skirta lietuviškos spaudos atgavimo 
30-mečiui paminėti. Parodos ekslibrisų skyrių 
rengė dailininkas G. Bagdonavičius. Joje 
buvo eksponuojama apie 200 ekslibrisų iš 
G. Bagdonavičiaus kolekcijos.

1992 m. Rugsėjo 3 d. Lietuva priimta į 
Tarptautinę ekslibriso draugijos federaciją 
(FISAE) ir tapo 31-ąja šios organizacijos nare.

1993 m. Šiauliuose surengtas pirmasis 
tarptautinis ekslibrisų konkursas Simono 
Daukanto (1793-1864) atminimui įamžinti.

1997 m. Gegužės mėnesį surengtas 
tarptautinis ekslibrisų konkursas, skirtas 
dailininko G. Bagdonavičiaus atminimui.

1999 m. Gruodžio mėnesį ŠAVB paskelbė 
tarptautinį ekslibrisų konkursą bibliotekos 
įkūrimo 50-mečiui paminėti. Konkursui daugiau 
kaip 300 knygos nuosavybės ženklų pateikė 155 
autoriai iš 28 pasaulio šalių.

2001 m. Spalio 3 d. ŠAVB direktoriaus įsakymu 
įsteigtas Ekslibriso muziejus (kuratorius 
Jonas Nekrašius).

201 4  m . Nuo liepos 21 d. ŠAVB Ekslibriso 
muziejus reorganizuotas į Gerardo 
Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą, patvirtinti 
nuostatai ir taryba.

2015 m. Rugsėjo 18 d. ŠAVB paminėtas Šiaulių 
ekslibriso 90-metis, surengta mokslinė-praktinė 
konferencija „Šiaulių krašto knygos ženklai kaip 
kultūros paveldas ir jo  sklaida XX-XXI a.".


