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sukako 90 metų, kai Šiauliuose pradėtas kurti 
ir propaguoti ekslibrisas. Čia gimęs, gyvenęs 
ir dirbęs advokatas, bibliofilas ir kolekcinin
kas Viktoras Cimkauskas (1896-1944) buvo 
vienas žymiausių ekslibrisų kolekcininkų ir 
propaguotojų Lietuvoje. 1924 m. supažindinęs 
su savo kolekcija šiaulietį dailininką Gerardą 
Bagdonavičių (1901-1986), paskatino jį kurti 
ekslibrisus. Dalininkas labai susidomėjo šiuo 
menu ir per kelerius metus sukūrė 25 knygos 
ženklus. Būdamas Šiaulių mokytojų seminari
jos paišybos dėstytoju, sudomino ir seminarijos 
mokinius, kurie taip pat gana primityviu būdu 
pradėjo sau kurti ekslibrisus.

Daugiau kaip 60 metų G. Bagdonavičius 
kūrė ekslibrisus, rengė parodas, rašė straips
nius apie knygos nuosavybės ženklą. Be jo, 
Šiauliuose dar ekslibrisus kūrė ir propagavo 
P. Arlauskas, E. Birgėla, R. T. Buivydas, S. Bur- 
neckis, V. Janulis, J. Kmieliauskas, J. A. Šaltenis,



Š. Škimelis, V. Šliuželis, V  Rimkus, R. Prišmon- 
tienė, L. Putramentienė, V. Zigmantas ir kt.

Šiauliai tiek tarpukariu, tiek atkūrus Lie
tuvoje nepriklausomybę buvo ir yra svarbus 
ekslibrisų meno centras. Čia reguliariai rengia
mos knygos nuosavybės ženklų parodos, kon
ferencijos, seminarai, tarptautiniai konkursai, 
susitikimai su dailininkais, ekslibrisų kūrėjais. 
Gausūs knygos ženklų rin kin iai saugom i 
Šiaulių „Aušros" muziejuje, P. Višinskio viešo
jo je  bibliotekoje, Šiaulių universiteto ir kitose 
miesto bibliotekose, privačiose kolekcijose.

1993 m. Šiauliuose buvo surengtas pirm a
sis tarptautinis ekslibrisų konkursas Simono 
Daukanto atminimui įamžinti, o iki 2010 metų 
iš viso surengta 15 įvairių konkursų. 1994 m.

gegužės 14 d. Šiaulių dailės galerijoje įvyko 
šeštasis Lietuvos ekslibrisininkų seminaras. 
2001 m. spalio 3 d. Povilo Višinskio viešojoje 
b ib lio teko je įsteigtas Ekslibriso m uziejus, 
kuris nuo 2014 m. liepos 25 d. reorganizuotas 
į Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą.

2002 m. spalio 10-11 d. Povilo Višinskio 
viešo jo je bibliotekoje surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija „Baltijos šalių ekslibri
sas. Šiaulių krašto knygos ženklai", išleista šios 
konferencijos medžiaga (sud. L. Naujokienė ir 
J. Nekrašius). 2003 m. rugsėjo 19 d. viešojoje 
bibliotekoje surengta tarptautinės knygotyros 
konferencijos „Knygos nuosavybės ženklai 
kaip knygos kultūros paveldas" išvažiuoja
m oji sesija.

2015 m. rugsėjo 18 d. Povilo Višinskio 
v iešo jo je  b ib lio teko je surengta m okslinė- 
praktinė konferencija „Šiaulių krašto knygos 
ženklai kaip kultūros paveldas ir jo  sklaida 
X X -X X I  amžiuje", skirta Šiaulių ekslibriso 
90-m ečiui paminėti. Šios konferencijos proga 
eksponuojami dailininko G. Bagdonavičiaus 
au to ekslib risa i, p ro jek to  „P risiliesk  prie 
dailininko Gerardo Bagdonavičiaus sėkmės" 
įvadinėse kūrybinėse laboratorijose metu 
miesto ir rajono moksleivių bei mokytojų su
kurti knygos ženklai „Ekslibrisai sau", ekslib
risai šiaulietiška tematika iš Jono Nekrašiaus 
kolekcijos ir dailininko Klemenso Kupriūno 
knygos ženklai krašto žmonėms.
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