
Księga znaku
Wersja podstawowa



Poniższy dokument pomoże w zrozumieniu 
najważniejszych elementów tożsamości 
marki. Wyjaśni jak implementować 
znak i korzystać z systemu wizualnego 
w podstawowym zakresie.



Znak



Goyki 3 Art Inkubator to instytucja kultury 
mająca na celu tworzenie i upowszechnianie 
kultury, edukację kulturalną i wsparcie 
środowisk twórczych.

Znak Geneza



Opracowując poniższą koncepcję znaku, skupiliśmy się 
na przedstawieniu placówki jako miejsca w którym rodzą 
się, a następnie inkubują ambitne idee i przedsięwzięcia. 

Promienisty charakter sygnetu symbolizuje 
upowszechnienie wspomnianych wartości, wyjście 
w świat i dotarcie do odbiorcy.

Znak Geneza

Włącz się Goyki 3



Znak Konstrukcja



Znak Wersja podstawowa WAŻNE

Znak Goyki 3 Art Inkubator składa się z sygnetu oraz 
części typograficznej. Minimalna wysokość znaku bez 
utraty czytelności części typograficznej to 5 mm. 

Należy zwrócić uwagę na technologię reprodukowania 
znaku, ponieważ w niektórych wypadkach minimalna 
wysokość powinna być większa.

Minimalana
wysokość
znaku

5 mm



Znak Pole ochronne

Zalecana przestrzeń wokół znaku. W jej obszarze nie 
powinny znajdować się inne elementy. Przestrzeń może 
być powiększona, ale nie powinna być zmniejszona.
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Wersje alternatywne

Możliwe jest zastosowanie wersji pionowej znaku, jeżeli 
użycie wersji podstawowej wpłynie np. niekorzystnie 
na wyeksponowanie znaku.

Znak

Użycie wersji pionowej 
znaku na przykładzie 
promocyjnych sztandarów



Kolory

Podstawowe kolory znaku to czerń i biel. Wyjątkiem od 
tej reguły może być sytuacja, gdy publikacja / druk jest np. 
w odcieniach jednej barwy (monochromatyczny).

Znak

Kiedy użycie wersji 
czarnej znaku jest 
niemozliwe, np. na 
ciemnych zdjęciach, 
należy skorzystać 
z wersji białej

Przede wszystkim 
należy zastosować 
wersję znaku 
w czerni



Kolory tła

Główną zasadą w doborze koloru tła jest zdecydowany 
kontrast pomiędzy znakiem, a barwą / strukturą tła. 
Ze względu na wielokierunkowość i różnorodność 

działań instytucji, nie ma trwale narzuconego zestawu 
kolorów, z których należy korzystać.

Znak

Przykłady
kolorów tła



Niewłaściwe użycieZnak

Przykłady 
niewłaściwego 
użycia znaku

Zbyt mały kontrast pomiędzy 
tłem a znakiem

Znaku nie należy rozciągać,
zaburzać jego proporcji ani
zaokrąglać krawędzi

Nie należy modyfikować 
nazwy znaku, dodawać lub 
odejmować treści

Nie należy zmieniać koloru 
żadnego z elementów znaku, 
całość powinna pozostać 
monohromatyczna

Znaku nie należy 
obramowywać, 
wkomponowywać w grafikę 
ani dodawać do niego 
żadnych elementów



Typografia



Typografia

Typografia jest jednym z filarów komunikacji 
instytucji Goyki 3 Art Inkubator. Właściwe 
jej użycie odgrywa ważną rolę w budowaniu 
silnego i rozpoznawalnego wizerunku.



Krój pisma LICENCJATypografia

Fivo Sans Modern Bold to podstawowa odmiana kroju 
pisma do stosowania w najważniejszych nagłówkach 
i tytułach. Użycie powinno charakteryzować się dużym 
kontrastem wielkości w stosunku do mniejszych 
elementów typograficznych.

Open Font License (OFL). Pobierz Fivo Sans Modern

Fivo Sans Modern
Headline
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Fivo Sans Modern
Bold

https://drive.google.com/file/d/0B47FBrwbA6rBSnBYY1dnQ19HVVU/view


Krój pisma LICENCJATypografia

Fivo Sans to uproszczona rodzina krojów pisma 
względem Fivo Sans Modern. Z uwagi na wysoką 
czytelność, kroje pisma Fivo Sans powinny być stosowane 
do mniejszych nagłówków, podtytułów lub tekstów.

Open Font License (OFL). Pobierz Fivo Sans
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Fivo Sans
Black

Fivo Sans
Bold

Fivo Sans
Regular

https://drive.google.com/file/d/0B47FBrwbA6rBNjlrbWtqTzVpWFU/view


Layout



Layout

Bez względu na format lub rodzaj 
komunikacji istnieją zasady dotyczące 
układu i rozmieszczenia elementów 
graficznych. Konsekwencja w ich 
stosowaniu pozwoli utrzymać właściwą 
jakość materiałów wizualnych. 



Aple

Aple są podstawowym elementem graficznym 
w komunikacji wizualnej. Na nich sygnet znaku 
wyeksponowany jest w formie ażuru.

Layout

Przykłady form apli 
z wyeksponowanym 
sygnetem



System

System rozmieszczania apli jest oparty o siatkę modułową.  
Dla większości nośników wizualnych to siatka powinna być 
punktem wyjscia w budowaniu przestrzeni graficznej.

Layout

Schemat 
rozmieszczenia 
apli z tekstem na 
przykładzie plakatów



SystemLayout

Implementacja 
systemu na 
przykładzie plakatów

W
ys

ta
w

a
fo

to
gr

af
ii

Erum quia eles voluptiam facidera aut 
alignim invenemqui ullameture nonsequi 
as voluptiorit venda

21.01 —
5.02.2020

Ilustracja
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SystemLayout

Implementacja 
systemu na 
przykładzie plakatów
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SystemLayout

Implementacja 
systemu na 
przykładzie 
materiałów na FB
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www.zespolwespol.org
wezwij@zespolwespol.org
888 947 970


