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Lucrarea doctorală cu titlul „O istorie culturală a ex-libris-ului. Incursiune în
istoricul ex-libris-ului românesc” abordează o temă foarte puțin studiată în istoriografia
românească. Am decis să studiem începuturile ex-libris-ului în arealul românesc pentru că
atunci când am abordat acest subiect nu am găsit nici o lucrare care să trateze această
problemă. La fel ca și în cazul altor artefacte minore cercetătorii nu au sesizat potențialul
artistic și cultural al ex-libris-urilor. Chiar dacă în câteva articole sumare este prezentat
primul ex-libris românesc sau două-trei dintre ex-libris-urile unor domnitori, numărul exlibris-urilor vechi descrise de diverși autori este extrem de mic iar dacă luăm în considerare
doar ex-libris-urile vinietă descoperim că ele nu trec de zece exemplare. În cazul ex-librisurilor din Transilvania lacunele de cunoaștere sunt chiar mai mari. Nu am găsit nici o lucrare
care să descrie primele ex-libris-uri de aici. În oarecare măsură acest fapt poate fi explicat
plecându-se de la caracteristicile specifice ale regiunii. Majoritatea ex-libris-urilor vechi au
intrat în patrimoniul unor biblioteci sau muzee maghiare sau austriece fiind inaccesibile
cercetătorilor. Identificarea unora dintre ele nu s-a putut face decât în cadrul unui stagiu de
cercetare efectuat în Ungaria la Biblioteca Națională Széchényi din Budapesta. Din această
cauză lucrarea noastră este un studiu singular, o operă de pionierat, fără precedent în
România și în special în spațiul transilvan.
Motivația alegerii acestei teme ține de dorința de a explora acest subiect cu surse
diverse și dintr-o perspectivă culturală. În orizontul istoriografic occidental și românesc
istoria culturală s-a impus ca o metodă inovatoare care abordează orice subiect istoric
printr-o grilă hermeneutică, dintr-o perspectivă complexă și interdisciplinară și în durata
lungă braudeliană. La toate subiectele despre trecut istoria culturală ține cont de
interdependențele dintre toate domeniile vieții sociale, culturalul fiind în strânsă legătură cu
celelalte mari orizonturi: politica, economia, științele, ideologiile etc. Ex-libris-urile au apărut
în spațiul cultural românesc ca un obicei adoptat de către bibliofilii care au avut contact cu
intelectualii și colecționarii de carte din marile orașe europene. Din această cauză înțelegerea
fenomenului ex-libris-urilor nu se putea face decât printr-un demers comparativ, prin analiza
evoluției ex-libris-urilor în spațiile culturale învecinate de unde au fost adoptate și de români.
Am adoptat în vederea efectuării acestei analize metoda de studiu transculturală.1
Contactul, interacțiunea și relațiile dintre culturile europene au dat naștere unui schimb
cultural asimetric, unui flux de idei, de produse culturale și artistice printre care se numără și
1

Pentru detalii privind premizele metodologice ale istoriei transculturale vezi Madeleine Herren, Martin
Rüesch, Christiane Sibille, Transcultural History: Theories, Methods, Sources, Heidelberg: Springer, 2012.
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ex-libris-ul care nu putea fi înțeles dacă ne opream la granițele Transilvaniei și a Țărilor
Române. Un studiu asupra ex-libris-ului trimite la un studiu al istoriei artei europene și chiar
a istoriei artei globale.
Analiza fiecărui exemplar important de ex-libris s-a făcut nu numai recurgând la
metoda desciptivă ci și în primul rând la metoda hermeneutică. Aceasta presupune, după cum
arăta și Hans-Georg Gadamer, un demers lingvistic, ontologic și estetic care pleacă de la
ipoteza alienării istorice în disciplinele umaniste,2 a lipsei universului de simboluri și
semnificații, teologice, filosofice, istorice și culturale, care era prezent în arta medievală și de
la începutul modernității. Același Gadamer observa că sărăcia de simbol este ceea ce
determină arta actuală: „Ea corespunde incognoscibilității și lipsei de personalitate crescândă
a lumii în care trăim”. 3 Spre deosebire de omul Renașterii, obișnuit să comunice prin
simboluri, omul contemporan preferă comunicarea directă și nu cea oblică, indirectă, prezentă
în operele de artă medievale și renascentiste. Din această cauză „orizontul istoricului este
limitat și determinat de punctul de vedere pe care i-l dă istoria curentă”.4 Imaginile din exlibris-urile vechi sunt caracterizate de o bogăție de simboluri care nu sunt, la prima vedere,
transparente pentru observatorul contemporan. Înțelegerea semnificației ex-libris-urilor vechi
nu necesită doar o cunoaștere a simbolurilor heraldice ci și a celor din domeniul religiei și
artei precum și a evenimentelor istorice la care trimit aceste simboluri și care erau considerate
suficient de importante de către proprietarul ex-libris-ului pentru a le imortaliza simbolic în
spațiul îngust al mărcii de proprietate. Activitatea de interpretare hermeneutică a ex-librisului este de fapt o încercare mai mult sau mai puțin reușită de a „intra în pielea proprietarului
ex-libris-ului”, în condițiile în care cunoaștem foarte puține despre el iar uneori și despre
epoca în care a trăit, de a vedea prin ochii lui această mini gravură pentru a desprinde
semnificațiile ei. Acest demers nu este posibil decât din perspectiva unei istorii a
mentalităților,5 o istorie culturală, o istorie a reprezentărilor.
Principalele surse ale lucrării au fost fondurile Bibliotecii Centrale Universitare
„Lucian Blaga”

Cluj-Napoca,

Országos

Széchényi Könyvtár

(Biblioteca

Națională

Széchényi, Budapesta, Ungaria), fondurile și arhivele Direcției Județene a Arhivelor
2

Hans-Georg Gadamer, Philosophical Hermeneutics, Berkeley: University of California Press, 1977, p. 18.

3

Idem, Actualitatea frumosului, Iași: Polirom, 2000, p. 201.

4

Wilhelm Dilthey, Hermeneutics and the Study of History, Princeton: Princeton University Press, 1996, p. 271.

5

Vezi detalii despre metodele folosite în cadrul studiilor de istoria mentalităților în Simona Nicoară, Toader
Nicoară, Mentalităţi colective şi imaginar social. Istoria şi noile paradigme ale cunoaşterii, Cluj-Napoca:
Presa Universitară Clujeană, Mesagerul, 1996.
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Naționale Cluj, Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj, Muzeul Ţării Crişurilor
(Oradea), Bibliotecii Judeţene „Astra” (Sibiu), Bibliotecii Muzeului Brukenthal (Sibiu),
Bibliotecii Teleki-Bolyai (Târgu Mureș), Muzeului Albrecht Dürer (Casa Memorială
Albrecht Dürer, Nürnberg, Germania).
Lucrarea este structurată în șapte capitole dedicate unor probleme distincte. Astfel, în
Capitolul 1, intitulat Conceptul de ex-libris, încercăm să delimităm sfera conceptului de exlibris. Lucrările dedicate ex-libris-ului și dicționarele nu oferă o viziune unitară asupra
acestui subiect. Pentru unii ex-libris-ul este orice marcă de proprietate prezentă pe carte astfel
încât ei includ în această categorie și semnăturile sau alte mențiuni autografe, ștampilele,
inscripțiile de pe legătura cărții etc. Pentru alți autori ex-libris-ul se prezintă doar sub forma
unei etichete aplicată pe coperta sau pe pagina de gardă a cărții. Concluzia la care ajungem
după lecturarea opiniilor diverșilor autori este că ex-libris-ul este un însemn de proprietate
confecționat anume pentru a sublinia legătura afectivă dintre posesor și carte. Ex-libris-ul a
apărut datorită dorinței bibliofililor de a completa cartea cu ceva ce are caracter personal, de
a-și pune amprenta pe carte, stabilind astfel o legătură între ei și acest obiect al afecțiunii.
Ex-libris-ul este deci un semn de apreciere a cărților și o investiție sentimentală. În continuare
am analizat elementele constitutive ale ex-libris-ului: numele proprietarului, expresia de
posesie, maximele, motto-urile sau alte componente textuale, elementele grafice și alte
componente constitutive (anul apariției, semnătura artistului grafic, numărul de catalog al
cărții, etc.). Totodată am trecut în revistă criteriile de clasificare ale ex-libris-urilor și funcțiile
pe care le îndeplinesc acestea: funcția de identificare, funcția estetică și funcția de
comunicare. Deseori ex-libris-urile conțin mesaje pentru alți cititori prezentând opinii
filosofice sau atitudini culturale ale posesorului cărții. Uneori însă ele se doresc a fi o oglindă
simbolică a personalității lui. Pe parcursul lucrării ne-am concentrat mai mult asupra exlibris-ului vinietă menționând doar în treacăt celelate forme de marcă de proprietatea asupra
cărții. Aceasta este și atitudinea majorității autorilor străini care au scris monografii despre
ex-libris. Analiza altor tipuri de mărci de proprietate (semnături, ștampile etc.) este întâlnită
doar în țările în care numărul ex-libris-urilor vinietă este foarte mic sau ele lipsesc cu
desăvârșire în perioada în care ex-libris-ul devenise o realitate permanentă în bibliotecile
occidentale.
În Capitolul 2, denumit Repere istorice ale ex-libris-ului: demers comparatist, am
schițat câteva repere în evoluția ex-libris-ului urmărind istoricul acestuia în diverse țări ale
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lumii. Ex-libris-ul a apărut pentru prima dată în Germania, unde câțiva mari artiști6 au făcut
din această marcă de proprietate o formă de artă. Ulterior el a fost adoptat și de iubitorii de
carte din alte țări dezvoltate: Franța, Marea Britanie, Spania, Italia iar mai târziu ajunge și în
America. Europa de Est a rămas în urmă în această privință ex-libris-urile fiind aici foarte
rare până în secolul al XVII-lea și fiind deseori aduse din străinătate. În secolele XV-XVII
cartea era extrem de scumpă iar posesorii de carte nu puteau fi decât oamenii bogați care
făceau parte din rândurile aristocrației sau ale înaltului cler. Din această cauză cele mai multe
ex-libris-uri din perioada de început reproduceau stema proprietarului, care era principalul
simbol prin care erau identificați aceștia fiind totodată și un însemn al rangului lor.
Relația personală a proprietarului de ex-libris cu cărțile din biblioteca sa, care se aflau departe
de sfera publică, îi face pe cei mai mulți proprietari să reevalueze și relația pe care o aveau cu
stema personală. Cărțile dintr-o bibliotecă se aflau departe de sfera publică și deci simbolurile
heraldice prezente pe ex-libris nu erau un obiect al scrutinului public sau un element al
reprezentării rangului sau poziției sociale. Din această cauză unii proprietari au simțit nevoia
să intervină creativ și să modifice însemnele personale adăugând devize, citate, ornamente
artistice sau simboluri ale preocupărilor și pasiunilor lor. Răceala simbolurilor heraldice este
atenuată de elementele artistice intercalate sau de simbolurile care trimit la idei filosofice sau
la reflecții estetice. Însăși scutul heraldic este de multe ori deformat și încadrat în ornamente
luxuriante sau baroce care ajung să îl domine. Examinarea acestor metamorfoze ne permite să
facem un inventar al gusturilor și preferințelor estetice ale epocii. Trecerea de la ex-libris-ul
heraldic la cel figurativ marchează transformarea lui dintr-un simplu simbol al identității
într-o operă de artă. Sursele privind istoria ex-libris-ului sunt puține și incomplete astfel încât
pentru elaborarea acestui capitol a fost necesară o activitate de completare reciprocă și critică
a diverselor monografii dedicate ex-libris-urilor din diverse țări, și de corectare a greșelilor
prezente deseori în aceste lucrări, prin studierea istoriei culturale și artistice a perioadei.
Capitolul 3 din lucrare, Ex-libris și orizontul heraldic, este dedicat relației dintre exlibris și heraldică și analizei unor cunoștințe din știința heraldică necesare pentru identificarea
și înțelegerea semnificației unor ex-libris-uri din perioada de început. Pe parcursul capitolului
am descris și aceste tendințe istorice și stilurile artistice prin care au fost realizate gravurile
ex-libris cu tematică heraldică. Principala dificultate de care m-am lovit atunci când am
redactat capitolul a fost creată de faptul că știința heraldică este o disciplină moartă, lucrările
contemporane neglijând abordarea unor aspecte importante privind simbolistica heraldică
6

Printre ei se remarcă Albrecht Dürer, Lucas Cranach cel Bătrân, Hans Holbein, Jost Amman și Virgil Solis.
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care erau prezente în stemele de la sfârșitul Evului Mediu și rezumându-se la o descriere
sumară a regulilor heraldice din perioada contemporană. Acest fapt a făcut necesară studierea
unor lucrări vechi de heraldică. Chiar dacă această disciplină este denumită „știință
heraldică”, regulile de alcătuire a blazonului în diferite țări europene nu sunt unitare. În unele
cazuri ele s-au modificat în timp sau nu au fost respectate de către cei care au alcătuit un
blazon. Din această cauză interpretarea unor simboluri heraldice sau a unor steme prezente pe
unele ex-libris-uri a fost dificilă și îndoielnică. În special în zona Europei de Est am putut
constata că proprietarii de blazon nu au respectat regulile heraldicii, alcătuind steme care nu
au echivalent în Occident.
În Capitolul 4, intitulat Tehnicile utilizate în elaborarea ex-libris-urilor au fost
analizate procedeele și tehnicile utilizate în elaborarea de ex-libris. Cele mai multe ex-librisuri au fost realizate prin gravură în lemn sau diferite metale. Recent a fost folosită pentru
realizarea de ex-libris și litografia sau linografia. Diversele tehnici realizate prezintă un diferit
potențial artistic care consta în posibilitatea de a reproduce mai multe detalii sau de a oferi o
durată mai mare de viață pentru matriță. În această secțiune am analizat procedeele folosite în
diverse epoci și motivele pentru care au fost adoptate.
Istoria ex-libris-ului este paralelă cu cea a cărții tipărite și a tiparului. Ex-libris-urile
vinietă sunt gravuri reproduse prin tipărire care au apărut odată cu cartea multiplicată prin
intermediul presei tipografice. Din această cauză am considerat necesară o incursiune în
istoria tiparului și din acest motiv în Capitolul 5, intitulat Ex-libris-ul în orizontul
tipografic, am descris activitatea primelor tipografii din Europa iar după aceea am analizat pe
larg activitatea primelor tipografii de pe teritoriul României, alocând un spațiu generos
tipografiilor din Transilvania. Apariția tiparului în Țările Române este legată de preocupările
spirituale ale nobililor și clericilor români. În Transilvania tiparul a servit ca armă în
confruntarea dintre cultele religioase care căutau să se impună în acest areal. Doar la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea apar cărți dedicate culturii laice. În
Transilvania tipărirea unor cărți în limba română a fost esențială pentru păstrarea culturii
naționale și a identității populației românești. Din această cauză intelectualii români au făcut
eforturi pentru a tipări cărți în limba română și a standardiza normele gramaticale. Aceste
străduințe au avut ca rezultat apariția la Sibiu a primei cărți românești tipărite cu litere latine,
Catehismul românesc din 16 iulie 1544. Din păcate sursele istorice privind activitatea
primelor tipografii din Transilvania sunt lacunare și pline de erori. În cazul multor lucrări, pe
care nu apare numele tipografului sau locul apariției, există opinii diferite și polemici asupra
9

originii acestora. Atunci când am considerat necesar am menționat aceste divergențe dar în
unele cazuri am prezentat doar opinia majoritară pentru că descrierea detaliată a acestor
polemici ar fi ocupat un spațiu prea mare într-o lucrare dedicată în primul rând ex-libris-ului.
De remarcat este totuși faptul că în pofida condițiilor dificile și lipsei de fonduri tipografii
români din Transilvania au reușit să tipărească un număr de cărți comparabil cu cele apărute
pe teritoriul celorlalte țări române.
Capitolul 6, denumit Ex-libris-ul românesc, descrie pe larg istoria ex-libris-ului
românesc. După cum am menționat mai sus, am preferat să abordăm mai cu seamă primele
etape ale dezvoltării ex-libris-ului din două motive. În primul rând considerăm că lipsa unor
monografii dedicate acestui subiect a impus necesitatea umplerii acestei lacune și a risipirii
incertitudinilor cu privire la primele ex-libris-uri de pe teritoriul României. În cazul ex-librisurilor din Transilvania am efectuat o amplă cercetare pe teren, studiind cele mai importante
colecții de ex-libris din bibliotecile și muzeele din Transilvania. În acest scop am efectuat un
stagiu de cercetare și în Ungaria la Biblioteca Națională Széchényi din Budapesta, unde am
studiat ex-libris-urile din Transilvania aflate în posesia acestei biblioteci. În al doilea rând am
ales să nu abordăm ex-libris-urile din perioada recentă pentru că numărul lor este deosebit de
mare, ex-libris-ul fiind folosit de mulți posesori de bibliotecă iar studiile privind ex-libris-ul
din secolul XX sau XXI sunt extrem de sumare. Monografiile dedicate ex-libris-ului se
opresc la sfârșitul secolului XIX sau începutul secolului XX, perioadă când interesul față de
ex-libris a ajuns la cote minime. Muzeele și bibliotecile nu sunt interesate de ex-libris-urile
noi, care nu au o valoare istorică și din această cauză colecțiile existente nu reflectă acest
fenomen decât parțial. Un studiu privind ex-libris-ul contemporan este extrem de dificil de
realizat în condițiile în care nu există reviste specializate dedicate acestuia iar site-urile de pe
internet nu descriu decât în mică măsură ex-libris-uri contemporane. Chiar dacă descrie și
primele ex-libris-uri din Țara Românească și Moldova, capitolul se concentrează în primul
rând asupra ex-libris-urilor din Transilvania. Acestea din urmă au fost grupate în funcție de
statusul și ocupația proprietarului în următoarele categorii: ex-libris-uri ale unor monarhi sau
principi, ex-libris-uri ale unor clerici, ex-libris-uri ale unor nobili și ex-libris-uri ale unor
oameni de cultură. Pe lângă o analiză a simbolurilor prezente pe ex-libris-uri am prezentat și
unele elemente biografice împortante ale posesorilor ex-libris-ului.
Capitolul 7, intitulat Artă, spiritualitate și sensibilitate în istoria ex-libris-ului l-am
dedicat în mare parte analizei ex-libris-ului realizat pentru femei. În trecut proprietarii
patrimoniului unei familii erau de obicei bărbații. Femeile nu aveau dreptul să înstrăineze
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lucruri de valoare fără acordul soțului iar până la începutul secolului XX se considera că ele
nu trebuie să aibă nici preocupări culturale. Majoritatea universităților au acceptat studente
femei doar în primele decenii ale secolului XX. Din această cauză ex-libris-urile posesorilor
de cărți femei sunt foarte rare dar nu inexistente. Unele reprezentante ale sexului frumos erau
adevărate bibliofile și s-au revoltat împotriva cutumei devenind colecționare și cititoare de
cărți. Deseori pasiunea lor pentru carte era secretă sau era împărtășită doar altor femei. În
acest capitol am analizat evoluția mentalităților care au dus la discriminarea culturală a femeii
iar apoi am trecut în revistă câteva dintre puținele ex-libris-uri ale unor femei care au ajuns
până la noi și am identificat câteva creatoare de ex-libris-uri care au reușit să își facă un nume
împotriva tuturor dificultăților întâmpinate.
Ipoteza de la care am pornit atunci când am ales să studiez începuturile ex-libris-ului
autohton a fost că și în arealul românesc au existat manifestări culturale similare cu cele din
Europa de Vest, însă la un nivel mai redus numeric. Cercetările noastre pe teren, în biblioteci
și muzee, au fost în mare măsură dezamăgitoare. Realitățile istorice, lupta pentru
supraviețuire la granițele celor trei mari imperii, otoman, austriac și rus, precum și
frământările interne permanente au făcut ca resursele populației să fie limitate iar preocuparea
pentru lectură și cultură să fie pusă pe un loc secund. Ex-libris-ul, la fel ca și cărțile, a fost un
obiect de lux în Țările Române. În secolele XV-XVIII atât cărțile cât și ex-libris-urile erau
foarte rare. Puținele tipografii, care au avut de obicei o activitate efemeră, se limitau la
tipărirea unui număr redus de cărți, de obicei mai puțin de zece, iar după aceea se desființau.
Tipografii duceau o viață nomadă și de multe ori nu își treceau numele în colofon așa că cei
mai mulți au rămas anonimi. Ex-libris-urile din această perioadă aparțin în special unor nobili
sau clerici. Mai rar, câte un intelectual mai înstărit, de obicei membru al aparatului birocratic,
își comanda câte un ex-libris. De cele mai multe ori a fost imposibil să stabilim tipografia la
care au fost produse ex-libris-urile sau numele tipografului sau a artistului grafic.
Apariția și răspândirea tipografiilor în Țările Române este strâns legată de activitatea
spirituală, religioasă. Spre deosebire de țările occidentale, în care tiparul a apărut ca urmare a
unei activități comerciale, cărțile fiind produse de tipografi care doreau să se îmbogățească, în
Țările Române tiparul este adus de către domnitori și principi dornici să pună la dispoziția
poporului scripturile și alte învățături religioase. Transilvania este însă un caz particular.
Tipografiile au apărut aici și au prosperat în contextul efortului diverselor culte de a face
prozelitism și de a combate cultele concurente. Textele religioase sunt completate de studii
polemice și de eforturi de a discredita adversarii. Principii impuneau cu forța cultul de care
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aparțineau și interziceau de obicei apariția unor cărți ale altor culte religioase. În acest context
apar și cărțile de cult ale populației române ortodoxe. Apariția lor este permisă de către
principii care căutau un aliat în acest război religios sau doreau să facă un gest de bunăvoință
care să garanteze relațiile bune cu românii de peste munți.
Ex-libris-urile din această perioadă ne dezvăluie cine erau posesorii de cărți iar uneori
ne-au permis să identificăm cărțile din bibliotecile lor. În cazul unora, cum a fost stolnicul
Constantin Cantacuzino sau contele Teleki Sámuel, ex-libris-urile au fost descoperite pe cărți,
permițând astfel reconstituirea bibliotecilor acestor personalități și a preocupărilor lor
culturale. De cele mai multe ori însă ex-libris-urile vechi se găsesc în colecțiile unor
biblioteci, muzee sau colecționari particulari, separate de cărțile pe care au fost aplicate. În
acest caz ele nu ne spun prea multe despre preferințele beletristice ale proprietarilor. Exlibris-urile de pe teritoriul Țărilor Române și cel al Transilvaniei sunt aproape toate heraldice.
Doar la începutul secolului XX au apărut ex-libris-urile figurative. Spre deosebire de cele din
arealul european ele conțin mai puține elemente ornamentale limitându-se deseori la
prezentarea simbolurilor heraldice încadrate uneori de o ramă elegantă dar care nu iese prea
mult în evidență. Stema nu este completată de elemente străine sau de devize astfel încât
concluzia care se impune e că ex-libris-ul de pe teritoriu României a avut mai mult un scop
utilitar decât artistic. Starea științei heraldice din Europa de Est este în această perioadă
embrionară. În Țările Române nu existau colegii ale heralzilor iar domnitorii nu acordau
steme oficiale. Din această cauză stemele pe care le întâlnim aici sunt opera posesorilor lor.
De cele mai multe ori posesorii de ex-libris-uri heraldice din Țara Românească și Moldova
sunt domnitori sau rude ale unor domnitori, care au reprodus pe ex-libris însemnele de pe
sigiliul personal sau sigiliul țării. În Transilvania situația este diferită deoarece a fost un
teritoriu cu o societate multiculturală. În ultima perioadă ea a făcut parte din Imperiul AustroUngar, ca urmare pe teritoriul său întâlnim atât ex-libris-uri ale unor persoane de etnie
română cât și ale unor peroane de etnie maghiară sau germană. Alături de localnici au fost
prezenți aici diverși funcționari imperiali austrieci sau de alte naționalități care au ocupat o
funcție pe termen mai lung sau mai scurt. Chiar și identificarea etniei posesorului ex-librisului este uneori dificilă pentru că unele persoane de etnie română și-au maghiarizat sau
germanizat numele iar unele persoane de etnie maghiară și l-au germanizat. În unele cazuri
posesorii de ex-libris au folosit mai multe nume – varianta maghiară, cea germană și cea
latină, care uneori nu coincideau nefiind traduceri ci doar apelative după care erau cunoscuți
în comunitățile respective. Puși în fața acestei situații am încercat să identificăm ex-libris12

urile autohtonilor, neluând în considerare persoanele care se aflau doar în trecere în această
zonă sau cele venite din altă zonă a imperiului și care nu și-au adus aportul politic sau
cultural la dezvoltarea regiunii. După cum am și menționat mai sus cele mai multe ex-librisuri folosite în Transilvania aparțin unor familii nobiliare sau unor clerici. Totuși am putut
identifica și unele ex-libris-uri aparținând unor persoane de origini mai modeste care au avut
o activitate culturală, fiind profesori, scriitori sau oameni de știință, și în virtutea ocupației au
avut acces la cărți și au putut să își alcătuiască o bibliotecă personală.
Chiar dacă premiza de la care am plecat, cea a echivalenței dintre produsele de tip exlibris european și cele românești nu s-a confirmat, considerâm că scopul tezei a fost atins
pentru că am adus la lumină ex-libris-uri aflate în colțurile prăfuite ale unor biblioteci și
muzee, reconstituind o realitate culturală românească neglijată până acum, săracă dar nu
inexistentă.
Cercetarea doctorală pe care am propus-o, nu are pretenții de exhaustivitate, dar și-a
propus să atingă cele mai semnificative tematici, legate de acest fapt cultural excepțional,
care a fost ex-libris-ul, de la noi și de pretutindeni.
Cuvinte cheie: ex-libris, istoria cărţii, tipar, gravură, cultură, personalități istorice,
istoria artei.
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