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100 LET
OD ZALOŽENÍ SPOLKU SBĚRATELŮ

A PŘÁTEL EXLIBRIS

EXLIBRIS. Knižní značka, latinsky ex libris, je malý 
grafický lístek, kde je kromě výtvarného motivu také 
jméno nebo monogram osoby objednavatele. Dříve 
se tento lístek vlepoval do knih a označoval majitele, 
osobu nebo instituci.

Počátkem dvacátého století dochází k proměně ur-
čení. Exlibris se stává předmětem sběratelství.

Před sto lety, v listopadu 1918, vznikl Spolek sběra-
telů a přátel exlibris, který dnes slaví úctyhodných sto 
let své nepřetržité existence. Jeho členy jsou nejen 
čeští, ale i zahraniční sběratelé a instituce.

Tvorbě exlibris se u nás věnovala a věnuje řada gra-
fiků u kterých exlibris tvořila a  tvoří nepominutelnou 
část jejich díla. Vystavený výběr z díla českých auto-
rů není a nemůže být úplný. Je to subjektivní výběr 
limitovaný prostorem galerie Univerzity Pardubice, 
dostupností exponátů a  důrazem na některé starší 
tvůrce, na které se zapomíná. Výstava je nejen ukáz-
kou děl z historie českého exlibris dvacátého století, 
chce být zároveň připomínkou stého výročí vzniku 
samostatného státu - Československa.

 Lubomír Netušil

Internetová stránka SSPE: www.sspe.cz
Mezinárodní federace FISAE
(Féderation Internationale des Soliétćs d´Amateurs d´Exlibris)
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Studentská 519,  Pardubice-Polabiny

listopad - leden Po - St  8 - 20 hodin,  Čt  8 - 18 hodin 
Pá  8 - 16 hodin,  So  8 - 12 hodin,  Ne  zavřeno 

Vánoce 2018  Pá 21. 12. 2018  8 - 12 hodin 
So 22. 12. 2018 - Út 1. 1. 2019  ZAVŘENO

GALERII PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE.



Jan Rambousek, 1895–1976, lept   Δ
Petr Dillinger, 1899–1954, dřevoryt

Vojtěch Preissing, 1873–1944, zinkografie   Δ
Tavík František Šimon, 1877–1942, dřevoryt

Karel Němec, 1879–1960, barevný dřevoryt
na titulní straně: Karel Svolinský, 1896–1986, dřevoryt


