
Š i a u l i a i
Pagerbtas žymus Šiaulių dailininkas.

Povilo Višinskio viešojoj e bibliotekoj e 2014 m. 
rudenį pagerbtas žymus Šiaulių dailininkas, 
pedagogas, k rašto ty rin inkas, scenografas, 
Lietuvos ekslibrisų klasikas Gerardas Bagdo
navičius (1901-1986).

Šiaulių ekslibriso sukūrim o 90 m etu proga, 
m iesto šviesuoliai -  grafikas Vaidotas Janulis 
ir advokatas, kolekcininkas Jonas Nekrašius -  
šiai iškiliai asm enybei „įteikė" padėką už 
vertingą indėlį į Lietuvos kultūros vystymąsi. 
Tai atm inim o lenta, kurioje padidintas, varyje 
graviruotas G. Bagdonavičiaus knygos ženklas 
„Autoekslibrisas", 1931 m. diplom u apdova
notas Los Andželo (JAV) ekslibrisų konkurse. 
Simboliška, kad  a tm in im o lenta buvo a ti
dengta bibliotekoje, kurioje 2001 m. įkurtas 
Ekslibriso m uziejus, vėliau reorganizuotas 
į G erardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą.

Birutės Stančikaitės ekslibrisas iš G. Bagdonavičiaus 
ekslibrisų fondo

Pirmieji G. Bagdonavičiaus ekslibrisų fon
do organizuoti renginiai vyko m iesto šventės 
„Šiaulių dienos 2014“ dienom is. Bibliotekos 
M eno ir m uzikos skyriuje iškilm ingai a ti
dengta G. Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo 
len ta  (aut. prof. V. Janulis) bei a tid a ry ta  
paroda „Dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 
ekslibrisai ir ne t ik ... “ Čia eksponuoti knygos 
ženklai, įvairios knygelės iš teisininko, kultū
rologo, kraštotyrininko, fotografo, keliautojo 
J. N ekrašiaus ir  Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos kolekcijų. M iesto svečiams p a 
rodyti šiauliečių m enininkų Vaidoto Janulio, 
Pauliaus Arlausko, Rimanto Plungės, Tomo 
Rim anto Buivydo, Lolitos Putram entienės- 
Brazos, Jono Nekrašiaus, Eduardo Juchne
vičiaus ekslibrisai. Knygos ženklų žinovams, 
visuom enei p irm ą kartą  pristatyti 2006 m. 
bibliotekos įsigyti G. B agdonavičiaus k ū 
riniai, eksponuoti 1926-1931 m. įvairiose



parodose. Ekslibrisų aplanką sudaro 12 darbų, 
eksponuotų Los Andželo miesto, Briuselio 
karališkajame m eno ir istorijos, Rygos pilies 
muziejuose, Kauno M. K. Čiurlionio galerijo
je. Kiekvienas šių ekslibrisų yra paženklintas 
autoriaus parašu.

Nors G. Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas 
nuolat pildomas naujais eksponatais, brangiau
siais laikomi 42 kūriniai, dovanoti bibliotekai 
paties dailininko su įrašu: „Šiaulių viešosios 
bibliotekos skaityklos fondui -  bendros m ūsų 
meilės knygai vardan -  ant bibliofilijos aukuro". 
N uo šio rink in io  ir prasidėjo G. Bagdona
vičiaus ekslibrisų fondo kolekcija. Ją galima 
pamatyti VB M eno ir muzikos skyriuje, kom 
piuteriniame bibliotekos kataloge bei virtualio
je erdvėje -  Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų 
fondo tinklaraštyje (ekslibrisai.blogspot.coml.

Kad bibliotekos Meno ir muzikos skyriuje 
ant sienos įkurdin tas m em orialas -  varyje 
įam ž in tas  d a ilin in k o  G. B agdonavičiaus 
ekslibrisas -  taptų dar vienu traukos objektu 
Šiaulių lankytinų vietų žemėlapyje, inicijuotas 
renginys „Prisiliesk prie dailininko Gerardo 
Bagdonavičiaus sėkmės". Kūrybos studijos 
„Menoja" auklėtiniai buvo pakviesti tapti meno 
ekspertais. Jaunieji m eno žinovai vertino penk
tojo tarptautinio ekslibrisų konkurso „Exlibris. 
Šiaulių P. Višinskio bibliotekai -  50“ (2000) 
mažosios grafikos kūrinius iš 28 pasaulio šalių. 
Jaunimo ir tarptautinio ekslibriso konkurso 
vertinimo komisijos nuom onės sutapo tik iš 
dalies. Mergaičių ir berniukų kom andos gra
žiausiais knygos nuosavybės ženklais pripažino 
Lietuvos dailininkių Laimos Šerytės ir Birutės 
Stančikaitės ekslibrisus. Tarptautinio ekslibrisų 
konkurso vertinimo komisija prieš daugiau nei 
10 m etų B. Stančikaitės ekslibrisą apdovanojo 
prizu ir įtraukė į konkurso 15 gražiausių kny
gos ženklų sąrašą, o pirmąją vietą skyrė Len
kijos atstovei Agnieszkai Gozdor. Renginyje 
jaunieji m eno ekspertai daugiau sužinojo apie 
knygos nuosavybės ženklus -  ekslibrisus, apie 
savitą, originalią dailininko G. Bagdonavičiaus 
asmenybę ir kūrybinę jo  veiklą.

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo 
baigiamasis m etų renginys -  paroda „Eksli
brisai bibliotekos lankytojams". Buvo pristatyti 
šiaulietės dailininkės L. Putramentienės-Bra- 
zos knygos nuosavybės ženklai, 2014 m. do
vanoti saugoti bibliotekai. Tradicija tapsianti 
paroda skirta visiems prim inti, kad dovanoję 
bibliotekai savo kūrybinį palikimą būsite nuo
lat matomi. Nes viešosios bibliotekos vienas 
pagrindinių uždavinių yra kaupti ir saugoti 
ateities kartom s Lietuvos ir su Lietuva susijusį 
dokum entinį kultūros paveldą, užtikrinti jo 
sklaidą ir prieigą.

Asta Kaktytė


