
DZIEWIĘĆ ZASAD SUPRAEKSLIBRISU 

 

 

O ADRESACIE 

 

1. MYŚL O ADRESACIE 

Zawsze swoją pracę zaczynaj od znalezienia Adresata — osoby (instytucji) — której chcesz 

zadedykować swój ekslibris. Pomyśl: co chcesz o niej powiedzieć? Kim dla Ciebie jest? Co 

jest w niej dla Ciebie najważniejsze? 

 

2. MÓW PRAWDĘ 

Nigdy nie wymyślaj fikcyjnego Adresata. Nie dopisuj do istniejącej grafiki czyjegoś imienia 

— to naganne. Twórz tylko z potrzeby serca i chęci opowiedzenia czegoś ważnego, nigdy dla 

korzyści — konkursów czy wystaw. Prawdziwe uznanie kolekcjonerów zyskują tylko uczciwi 

i zaangażowani twórcy.  

 

3. UZYSKAJ ZGODĘ 

Jeśli tworzysz dla kogoś (czegoś) księgoznak zawsze zapytaj o zgodę. Przedstaw swój 

ekslibris, najpierw Adresatowi, a dopiero później innym. Nie twórz bukinów dla sław i 

celebrytów — o ile sami cię o to nie poproszą. 

 

 

O AUTORZE 

 

4. SZUKAJ SWOJEGO STYLU 

Twoja indywidualna wrażliwość twórcza, język plastyczny, metaforyka i estetyka to Twoja 

największa wartość. Tego szukają kolekcjonerzy. 

 

5. TWÓRZ PIĘKNIE 

Twórz dzieła piękne, takie, które będą się podobały, których jakością i urodą okażesz 

szacunek Adresatowi oraz widzom. Pamiętaj, że ekslibris jest domeną grafiki artystycznej, z 

całym bogactwem jej języka plastycznego, wrażliwością i estetyką.   

 

6. NIE PLAGIATUJ 

Nie naśladuj cudzego stylu, pomysłów i rozwiązań plastycznych. Nikt nie chce mieć kopii, 

skoro może mieć oryginał. Kolekcjonerzy momentalnie odkryją takie oszustwo. 

 

 

O ZNAKU 

 

7. SZANUJ TRADYCJĘ  



Pamiętaj o tradycji ekslibrisu: o stosownym formacie, języku, technologii i kulturze 

przedstawienia. To konserwatywna grafika, dla mądrych odbiorców. Okaż się mądrym twórcą 

— odnajdź się w świecie kontekstów kulturowych. 

 

8. UŻYJ STOSOWNEJ INSKRYPCJI 

Właściwie opisuj swoje grafiki: 

Ex Libris — dla osób żyjących; 

In Memoriam — ku pamięci zmarłych; 

Pro Memoria — na pamiątkę wydarzeń. 

 

9. POPRAWNIE OKREŚL TECHNIKĘ 

Naucz się rozróżniać techniki graficzne i poprawnie koduj swoje prace. 

Dla ekslibrisu cyfrowego są to: 

CGD — dla księgoznaków wykonanych w całości w programach graficznych; 

CAD — dla prac, w których łączy się skan lub fotografię z obróbką cyfrową; 

CRD — zawsze tam, gdzie komputer jest tylko narzędziem do reprodukowania. 

 


