
KSIĘGA ZNAKU
— IDEA

• Wprowdzenie ramy graficznej ESK Wrocław 2016 
ma na celu sygnowanie druków wydarzeń powią-
zanych z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury.

• Ramą graficzną dla druków związanych  
z ESK Wrocław 2016 jest: 
A) moduł graficzny umieszczony w lewym  
górnym rogu druku; 
B) logo ESK 2016 umieszczone w lewym  
dolnym rogu druku.

• Prezentacja zawiera szablony do najbardziej zuni-
fikowanych formatów. W przypadku pojawienia 
się potrzeb na druki o specyficznych proporcjach, 
których ram prezentacja nie określa, obowiązują 
kategorie widoczności i wyważonych proporcji.

INSTRUKCJA STOSOWANIA  
RAMY GRAFICZNEJ 

DLA PROJEKTÓW 
NIEFINANSOWANYCH  
Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU RZĄDOWEGO
EUROPEJSKA STOLICA KULTURY WROCŁAW 2016

oraz dotacji celowych Narodowego Forum Muzyki
na rok 2016 na realizację zadań związanych z obchodami
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
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RAMA GRAFICZNA
— WPROWADZENIE DO SYSTEMU
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RAMA GRAFICZNA
— MODUŁ GRAFICZNY — BUDOWA

• Moduł graficzny zbudowany jest z sygnetu logo 
ESK 2016 zestawionym z piktogramem dziedziny 
kuratorskiej, której ten druk dotyczy.

• Wysokość modułu graficznego odpowiada dwóm 
modułom siatki dzielącej druk.



RAMA GRAFICZNA
— MODUŁ GRAFICZNY — ALTERNATYWNE UKŁADY

• Na drukach towarzyszących wydarzeniom, łączą-
cym w sobie więcej niż jedną dziedzinę kuratorską, 
dopuszczalne jest zestawienie kilku piktogramów 
w układach według powyższego wzoru.



RAMA GRAFICZNA
— MODUŁ GRAFICZNY — PIKTOGRAMY DZIEDZIN KURATORSKICH
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RAMA GRAFICZNA
— LOGO ESK WROCŁAW 2016 — PODSTAWOWE INFORMACJE

AA A

• Logo ESK Wrocław 2016 umieszczone w lewym 
dolnym rogu druku.

• Wpisane jest w pole odpowiadające dwóm modu-
łom z siatki dzielącej druk. Odstęp do krawędzi 
bocznych jest wyznaczony przez pole ochronne 
znaku, które określa wartość promienia sygnetu.

• Przy użyciu logo ESK Wrocław 2016 (kolorystyka, 
wielkość minimalna) obowiązują zasady zawarte  
w  dokumencie 05 — Księga systemowa ESK  
Wrocław 2016.



• Na zestaw znaków graficznych składają się: 
A) logo organizatora, współorganizatora  
i partnera strategicznego; 
B) obszar na dowolne logo; 
C) obszar na logo patronów medialnych.

• Kompozycja znaków oznaczona literą „A” oraz ich 
proporcje powinny zostać zachowane.

• Rozmiar obszarów oznaczonych literami „B” oraz 
„C” należy dostosować proporcjonalnie do znaków, 
które mają się w nich znaleźć. Odstępy między 
poszczególnymi znakami powinny być jednakowe.

ZESTAW ZNAKÓW GRAFICZNYCH
Dla projektów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 niefinansowanych ze środków 
Wieloletniego Programu Rządowego i Narodowego Forum Muzyki

— BUDOWA
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ZESTAW ZNAKÓW GRAFICZNYCH
Dla projektów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 niefinansowanych ze środków 
Wieloletniego Programu Rządowego i Narodowego Forum Muzyki

— KOLORYSTYKA — WERSJA PODSTAWOWA

• Kolorem podłoża podstawowej wersji zestawu 
znaków jest kolor biały.

• Zestaw znaków w wersji podstawowej należy  
stosować na jednolitych tłach o jasnej tonacji.  
W przypadku, gdy tło jest niejednolite lub  
w jakichkolwiek inny sposób zakłóca czytelność 
należy stosować białe pole ochronne.



ZESTAW ZNAKÓW GRAFICZNYCH
Dla projektów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 niefinansowanych ze środków 
Wieloletniego Programu Rządowego i Narodowego Forum Muzyki

— KOLORYSTYKA — WERSJE MONOCHROMATYCZNE

• Stosowanie wersji monochromatycznych jest 
dopuszczalne w przypadku, gdy tło nie zaburza 
czytelnosci poszczególnych znaków.



RAMA GRAFICZNA
— SIATKI MODUŁOWE — FORMAT B1 / B2
— PION

• Wielkość modułu graficznego powinna być pro-
porcjonalna względem formatu użytku drukar-
skiego.

• Dla formatów B1 i B2 oraz im zbliżonych, wynosi 
ona 1/10 długości krótszego boku.
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RAMA GRAFICZNA
— SIATKI MODUŁOWE — FORMAT B1 / B2
— POZIOM
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RAMA GRAFICZNA
— SIATKI MODUŁOWE — NOŚNIK TYPU CITYLIGHT

• Rama graficzna ESK na nośnikach typu cityli-
ght powinna być umieszczona w tzw. „obszarze 
bezpiecznym” druku, poza który nie powinien 
przekraczać żaden istotny element informacyjny.

• Wielkość modułu graficznego powinna być pro-
porcjonalna względem formatu użytku drukar-
skiego.

• Dla nośników typu citylight, wynosi ona 1/10 
szerokości „obszaru bezpiecznego” druku.
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RAMA GRAFICZNA
— SIATKI MODUŁOWE — NOŚNIK TYPU BILLBOARD

• Rama graficzna ESK na nośnikach typu billbo-
ard powinna być umieszczona w tzw. „obszarze 
bezpiecznym” druku, poza który nie powinien 
przekraczać żaden istotny element informacyjny.

• Wielkość modułu graficznego powinna być  
proporcjonalna względem formatu użytku  
drukarskiego.

• Dla nośników typu billboard, wynosi ona 1/7  
wysokości „obszaru bezpiecznego” druku.
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RAMA GRAFICZNA
— SIATKI MODUŁOWE — FORMAT A5 / A6
— PION

• Wielkość modułu graficznego powinna być pro-
porcjonalna względem formatu użytku drukar-
skiego.

• Dla formatów A5 i A6 oraz im zbliżonych, wynosi 
on 1/7 długości krótszego boku.

• W drukach dwustronnych dopuszczalne jest 
przeniesienie logo ESK 2016 na rewers, przy czym 
położenie znaku nie zmienia się względem forma-
tu druku.
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RAMA GRAFICZNA
— SIATKI MODUŁOWE — FORMAT A5 / A6
— POZIOM
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RAMA GRAFICZNA



RAMA GRAFICZNA
— WIZUALIZACJE — PLAKAT



RAMA GRAFICZNA



RAMA GRAFICZNA
— WIZUALIZACJE — OKŁADKA PUBLIKACJI

• W przypadku publikacji nie przypisanej do  
żadnej z dziedzin kuratorskich obowiązuje użycie 
sygnetu ESK Wrocław 2016 w lewym górnym rogu 
w proporcjach odpowiadających jej formatowi.



SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
— PLIKI — STRUKTURA

INSTRUKCJA STOSOWANIA  
RAMY GRAFICZNEJ  
dla projektów finansowanych  
z Wieloletniego Programu Rządowego  
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016  
oraz dotacji celowych Narodowego Forum Muzyki

INSTRUKCJA STOSOWANIA  
RAMY GRAFICZNEJ  
dla projektów niefinansowanych  
z Wieloletniego Programu Rządowego  
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016  
oraz dotacji celowych Narodowego Forum Muzyki

INSTRUKCJA STOSOWANIA  
RAMY GRAFICZNEJ  
dla social mediów

ZESTAWY ZNAKÓW GRAFICZNYCH  
(tzw. belki logotypowe)

KSIĘGA SYSTEMOWA  
ESK WROCŁAW 2016 
(instrukcja stosowania systemu  
identyfikacji wizualnej dla wydarzeń w ramach 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016)

Dokumenty można pobrać pod adresem:  
www.wroclaw2016.pl/branding

Poprawność zastosowania ramy graficznej  
ESK Wrocław 2016 należy skonsultować pod adresem:  
branding@wroclaw2016.pl



NA PODSTAWIE PROJEKTU 
KSIĘGI SYSTEMOWEJ AUTORSTWA:

GRUPA PROJEKTOR — JOANNA JOPKIEWICZ & PAWEŁ BORKOWSKI 
INFO.PROJEKTOR@GMAIL.COM

ŁUKASZ PALUCH 
LUKASZ@ANOMALIA.PL 

PROJEKT LOGO WROCŁAW EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016: 
JERZY OSIENNIK


