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Ekslibris a dylemat własnościowy 

po zbyciu książki ze zbiorów jego  

właściciela 

 

Ekslibris w naszym kraju za chwilę, czyli w 2016 roku, będzie obchodził 500 –lecie 

powstania jako znaku własnościowego książki. Dziś takie pierwsze znaki z tamtej epoki na-

zywamy superekslibrisem. 

W XX wieku – zwłaszcza w jego drugiej połowie, ekslibris upowszechnił się w innej 

odsłonie, czyli jako odrębne dzieło sztuki kolekcjonowane oderwane od książki z konkretnej 

biblioteki. Stał się egzemplarzem kolekcjonerskim cenionym przez wielu. Oglądając różne 

kolekcje mam niemal pewność, że kompozycja plastycznej zawarta przez grafika w obrazie 

plastycznym nadal odpowiada założonemu przed wiekami kanonowi, czyli mającemu charak-

teryzować właściciela owego zbioru książek (i innych materiałów bibliotekarskich). 

I wszystko jest niby dobrze pomyślane i prowadzone z animuszem przez propagato-

rów ekslibrisu. 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy książka zmieni swoje regałowe lokum i trafi do biblioteki 

lub biblioteczki innej instytucji lub osoby. Tu zaczynają się niejasności formalne i sytuacje 

„rozrywające serce” miłośników tego szlachetnego znaku. 

Z poziomu posiadanej dotychczasowej wiedzy wiem, że: 

- część bibliotek (o charakterze publicznym) z dumą w karcie katalogowej dokonuje 

wpisu, że książka posiada ex libris o treści i nie za często dopisek kto jest autorem owej grafi-

ki; wiedząc o prawnie wymaganej w bibliotekach dokumentacji przyjęcia książek do zbiorów 

– sytuacja własnościowa książki jest jasna, 

- część bibliotek nie podaje do publicznej wiadomości faktu posiadania ekslibrisów w 

książkach będących ich własnością, które trafiły na ich regały w różnych okolicznościach (np. 

zakup kolekcji, darowizna, itp., potwierdzona stosownym dokumentem wpływu do zbiorów), 

zakładam, że  jest świadoma posiadania ekslibrisów poprzednich właścicieli; 

- część bibliotek ignoruje zupełnie istnienie ekslibrisu poprzedniego właściciele, gdyż 

swoją pieczęć cechującą własność biblioteczną stawia w innym znormalizowanym miejscu; 

- wiemy wszyscy, że książki są też przedmiotem obrotu prywatnego i to w wymiarze 

sporym; tu świadomy bibliofil, który pozyska egzemplarz właśnie z ekslibrisem, zna cel 

wklejenia tego ekslibrisu; staje przed rozwiązaniem dylematu – co ma zrobić wszak obecność 

ekslibrisu w nabytym egzemplarzu świadczy on o tym, że pozyskana książka należy nadal do 

poprzedniego właściciela: 

- oderwać dotychczasowy ekslibris od miejsca jego wklejenia, co praktycznie ozna-

cza jego zniszczenie ?  

- po oderwaniu zastąpić go swoim znakiem własnościowym, co niewątpliwie zasłoni 

widok lekko naderwanej powierzchni po poprzednim ekslibrisie ? 



- przekreślić starannie nie swój ekslibris, aby przekreślenie znaczyło to, że jego treść 

jest nieaktualna ? 

- a co zrobić z usuniętą i podniszczoną odbitka graficzną będącą dziele sztuki – mi-

mo małych rozmiarów – wyrzucić, czy przechować jako zaczątek kolekcji, 

- a może dokleić lub nadkleić swój ekslibris – ale obecność dwóch co będzie ozna-

czać ? 

Nie potrafię sam tylko jeden rozwiązać te dylematy, ani tym bardziej narzucić rozwią-

zanie akceptowane przez wszystkich. Myślę, że znajdę sojuszników, aby mój pomysł poddać 

publicznej weryfikacji, z nadzieją na jego upowszechnienie z ewentualną modyfikacją. Bo tak 

okrągła rocznica, jaką jest nadchodzące pół tysiąclecia ekslibrisu polskiego byłoby dobrą 

okazją. 

Mój pomysł polega na wykonaniu odrębnego graficznego dziełka o cechach indywidu-

alnych, którego odbitkę w chwili zbycia książki z ekslibrisem przykleić należy obok dotych-

czasowego znaku własnościowego. Można nawet „z lekka” nałożyć tak, aby nie zasłonić ob-

razu tego ekslibrisu. Grafikę taką opatrzyłem łacińskim napisem VENDITIO. Rozważałem też 

inne tłumaczenie „sprzedano - vendidit” , które jest bardziej poprawne – nie wiem. Możliwe 

jest też zastosowanie: „excluso …”- czyli „wyłączono z…”, bo może przyjmie się bardziej ze 

względu na owe „ex…”. 

Wielkość tej grafiki powinna sporo mniejsza od ekslibrisu, czyli taka aby spełniła pro-

ponowaną funkcję i nie przesłoniła swoim wymiarem ekslibrisu. Grafiki tej nie sygnowałem 

podpisem autorskim. Pomysł zrealizowałem chyba w 2009 roku i od tego zastosowałem do-

klejanie tego „Venditio” do przekazywanych książek z domowej biblioteczki innym użytkow-

nikom. Przez następne kilka lat przekazałem około 200 pozycji do różnych bibliotek w moim 

mieście i kilkadziesiąt przyjaciołom. Wiem, że ten znak odciąży moją pamięć, czyli przypo-

mni mi o tym w sytuacji takiej, gdy spotkam książką z moim ekslibrisem na półce u przyja-

ciela czy półce bibliotecznej. 

 

 

W mojej propozycji wygląda on tak jak u góry tej informacji.  
   

 

Mam nadzieję, że po takim zabiegu sytuacja książki będzie w pełni jasna, a rozterki bi-

bliofilów rozwiane, a jeżeli ich dotychczas nie mieli – to tym bardziej sytuacja będzie kla-

rowna. Wszyscy wiemy, że istnieją kolekcjonerzy książek, którym  żaden znak własnościowy 

nie przeszkadza w poczuciu posiadania książek na wyłącznie swój użytek – ale to jest zjawi-

sko marginalne i o innym wydźwięku.  

Dodam, że każdy posiadacz ekslibrisu, mający świadomość iż książki z jego ekslibri-

sem mogą zmieniać właściciela może pokusić się o posiadanie tego dodatkowego indywidu-

alnego znaku graficznego. Być może będzie miał okazje otrzymać książkę z ekslibrisem, któ-

rego w dylemacie nie będzie musiał usuwać, gdyż pozycję tej książki na jego regale będzie 

też wyznaczał ów znak „Venditio”.  Zaprezentowany w tej informacji znak jest zapewne 

„pierwszy w dziejach” – ale to określenie jest chyba mocno zadufane! Może te nowej katego-

rii grafiki doczekają się też oddzielnego kolekcjonowania – ale to, to zapewne jedynie moja 

mrzonka ?!  
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