
Gazeta Uczelniana   styczeń 201522 

Ekslibris – to znak grafi czny właści-

ciela książki, umieszczony przeważ-

nie na wewnętrznej stronie okładki 

lub pierwszej stronie dzieła. Ekslibris 

– znak własnościowy – „księgoznak” 

– rodowodem sięga starożytnego 

Egiptu. Najstarsze polskie ekslibrisy 

pochodzą z XIV–XV w. 

Początkowo był to tylko podpis lub 

inicjały właściciela, później pieczęć, 

herb (m.in. Bogoria, Nałęcz, Cio-

łek)  i wreszcie oddzielny rysunek 

wykonany na kartce wklejanej do 

książki. Autorami ekslibrisów byli 

często znani grafi cy i malarze, którzy 

w formie artystycznej przedstawiali 

wizerunek właściciela książki z jego 

zainteresowaniami, hobby itp. Czę-

sto umieszczano na ekslibrisie imię 

i nazwisko lub tylko inicjały. 

W XX wieku, wraz ze zwiększoną 

liczbą wydawnictw książek, a tym 

samym i zbiorów bibliotecznych, 

ekslibris stał się modnym oznakowa-

niem właściciela książki. Nie tylko 

w zbiorach prywatnych, ale również 

w bibliotekach i instytucjach. 

Ekslibrisy medyczne (ex libris – z ksiąg)

Moja Akademia
cz. 32

Bogdan Łazarkiewicz

Ekslibrisy, będąc małą artystycz-

ną grafi ką (drzeworyt, miedzioryt, 

akwaforta, litografi a), wzbudzają 

coraz większe zainteresowanie ko-

lekcjonerów, organizowane są wy-

stawy, drukowane katalogi, a także 

handel nimi. 

W 1990 roku, w czasie jubile-

uszu 40-lecia Akademii Medycz-

nej i 45-lecia nauczania medycyny 

w wyzwolonym Wrocławiu dokona-

liśmy otwarcia drugiej wystawy „Pol-

ski Ekslibris Medyczny” w Bibliotece 

Głównej Akademii Medycznej przy 

ul. Parkowej i wydaliśmy II tom ka-

talogu wystawy pod redakcją dr. 

Leszka Barga i doc. Bogumiła Hala-

wy. Materiał wystawienniczy pocho-

dził z dwóch źródeł. Pierwszym był 

zbiór ekslibrisów od dr. med. Wik-

tora Dziulikowskiego –  radiologa, 

z którym przez pięć lat pracowałem 

Ekslibrysy „instytucji medycznych”: Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu oraz Biblioteki Głównej i Biblioteki 

II Katedry i Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Najstarszy z prezentowanych, ekslibris 

prof. Hermana Kütinera (drugiego po 

Janie Mikuliczu-Radeckim kierowniku 

Kliniki Chirurgicznej we Wrocławiu) 

z motywem „Portretu Erazma 

z Roterdamu” Albrechta Dürera
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wystawy brało udział wielu, wśród 

których muszę wymienić: dr. med. 

Wiktora Dziulikowskiego, dr. Leszka 

Barga, dyrektora Biblioteki Głów-

nej AM, mgr Zofi ę Stróżecką-Tichy, 

kierownika Oddziału Zbiorów Spe-

cjalnych Biblioteki Głównej AM, 

mgr. Mieczysława Radojewskiego, 

starszego kustosza biblioteki Ossoli-

neum we Wrocławiu oraz mgr. inż. 

Pawła Golusika. 

Dr W. Dziulikowski był pasjonatem 

kolekcjonerskim, który prócz eksli-

brisów posiadał bogaty zbiór medali 

w szpitalu im. Ludwika Rydygiera. 

Kolekcja jego księgoznaków obejmo-

wała ponad 20 tysięcy, z czego 1500 

ekslibrisów medycznych przekazał 

nieodpłatnie Bibliotece Akademii 

Medycznej we Wrocławiu. Drugim 

źródłem eksponatów były wypoży-

czone z Biblioteki Zakładu Naro-

dowego im. Ossolińskich ekslibrisy 

medyczne, uzupełniające kolekcję 

dr. med. W. Dziulikowskiego. 

Wystawa wzbudziła duże zainte-

resowanie zwiedzających, a rekto-

rzy Akademii Medycznych z całej 

Polski, którzy brali udział w uroczy-

stościach 40-lecia gorąco mi gratulo-

wali. W organizacji i przygotowaniu 
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Z artykułu Jana Dąbrowskiego 

pt. „Dwa ekslibrisy Jana Pawła II 

w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu” (Gazeta 

Uczelniana, nr 4 (197) kwiecień 2014, 

s. 18) dowiedziałem się, że w zbiorach 

specjalnych naszej Uczelni znajduje 

się ponad 4 tysiące jednostek inwen-

tarzowych w dziale ekslibrisów.

Szkoda, że ekslibris jest dzisiaj 

mało popularny, a jedynie stał się 

przedmiotem zainteresowań kolek-

cjonerów. Ekslibris, będąc często 

pięknym dziełem artysty grafi ka, nie 

tylko ubogaca książkę, ale może być 

również przydatny w odnalezieniu 

właściciela książki. Często bowiem 

zapominamy, od kogo pożyczyliśmy 

dane dzieło, a również komu nie 

zwróciliśmy wcześniej pożyczonego 

egzemplarza. Zjawisko to ma miej-

sce wcale nie tak rzadko... 

(Ekslibrisy prof. H. Kütinera i wła-

sny autorstwa prof. S. Szmidta ze 

zbiorów prof. B. Łazarkiewicza, po-

zostałe z Oddziału Zbiorów Specjal-

nych Biblioteki Głównej UMW.)

i odznaczeń, również o tematyce 

medycznej. Brał udział w zjazdach 

i wystawach w kraju i za granicą, 

wydawał katalogi, propagował zbie-

ractwo tematyczne. Bardzo wysoko 

sobie cenię otrzymaną od niego tekę 

trzynastu autoryzowanych ekslibri-

sów wydanych z okazji 80. rocznicy 

urodzin Wiktora Dziulikowskiego 

oraz publikację „Ekslibrisy medyczne 

Jana Ryszarda Kłossowicza” z 2001 r. 

W 2000 r. otrzymałem zbiór 52 eks-

librisów (w większosci lekarskich) 

autorstwa mgr Anieli Kardasz.

Trzy tomy katalogów ekslibrisu 

medycznego, wydawane kolejno 

przez Akademię Medyczną w 1975, 

1990 i 1995 roku, zawierające w su-

mie 3120 numerowanych i opisa-

nych księgoznaków – ekslibrisów 

medycznych, stawiają Naszą Uczel-

nię w czołówce tego typu zbiorów. 
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