
Załącznik nr 1 do REGULAMINU KONKURSU  

 

OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU - ELEMENTY PRACY KONKURSOWEJ 

 
1. Założenia logo/ Informacje ogólne 

 

Biblioteka popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i 

najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Jest miejscem gdzie można się uczyć, poszerzać 

swoje zainteresowania, realizować pasje. Obecnie stoi u progu jednego z najważniejszych 

wydarzeń w swojej 100-letniej historii. Rok 2015 to koniec rozbudowy i modernizacji 

Biblioteki.  Architektoniczna koncepcja prac,  łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Prace 

nad  logotypem instytucji i nową identyfikacją wizualną  utrzymane są w takiej samej 

konwencji. W nowym logo zależy nam na zaznaczeniu wyjątkowości Biblioteki jako 

nowoczesnej instytucji zmierzającej się z wyzwaniami współczesności, która zarazem buduje 

swoją pozycję na solidnych fundamentach i z poszanowaniem tradycji. Nowe logo Biblioteki 

będzie stanowić formalny, ale i emocjonalny element tożsamości Biblioteki. Swoim 

kształtem, kolorem i innymi cechami ma za zadanie przyzwyczajać 

czytelników/użytkowników/odbiorców do błyskawicznego skojarzenia z Biblioteką. 

Użytkowanie logo: 

Wyłonione w konkursie logo będzie używane we wszelkich materiałach promocyjnych i 

reklamowych, musi być tak opracowane aby mogło być w przyszłości dowolnie 

wkomponowywane, powiększane i zmniejszane. m.in: 

 

 na fasadzie nowego budynku biblioteki 

 na stronie internetowej i w multimediach 

 na papierze firmowym, wizytówkach  

 na plakatach, ulotkach, w ogłoszeniach prasowych 

 na elementach graficznych wystroju wnętrza 

 na gadżetach reklamowych: kubkach, koszulkach, smyczach, długopisach, 

notesach, kalendarzach itp. 

Budowa  logo 

Logo Biblioteki powinno się składać z: 

 

1) elementu graficznego – zawierającego motyw „Syrenki Warszawskiej”, 

2) elementu typograficznego - pełna nazwa Biblioteki- w wersji kolorowej i 

monochromatycznej, w języku polskim  ”Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego” i angielskim ”Warsaw Public 

Library - Central Library of Mazovia Province”  

3) w wersji kolorowej  i monochromatycznej z samego elementu graficznego i w wersji 

elementu graficznego z pełną nazwą  

 

Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie księgi znaku. 

 

 



II. Layout 

  

1. Layout ma umożliwiać czytelny i jednoznaczny przepływ informacji. 

2. Koncepcja plastyczna ma przedstawiać: 

1) wstępny projekt layoutu wizytówek,  

2) wstępny projekt kart czytelnika (karta czytelnika jest dwustronna, na jednej powinno 

się  znajdować logo z pełną nazwą i adresem Biblioteki, adres strony www, na drugiej 

imię i nazwisko czytelnika oraz nr karty wraz z kodem kreskowym)   

3) wstępny projekt layoutu dla „tablic informacyjnych”: 

a)   tablica przy wejściu do działu o treści dla przykładowego działu: Dział 

Informacyjno-Bibliograficzny, poniedziałek, środa, piątek: 14.00 - 20.00; wtorek, 

czwartek, sobota: 9.00-15.00. Wymiary tablicy 20x40 cm. 

b) tablica kierunkowa wskazująca drogę dojścia do danego działu lub czytelni, o 

treści: Czytelnia sztuki i kartografii, wymiary tablicy - 10 x 50 cm) 

c) tablica z oznaczeniem stanowiska obsługi, o treści: Informacja i rejestracja, 

wymiary tablicy 30 x 100 cm) 

 

III. Piktogram 

 

1. Piktogramy mają być zbudowane przy zastosowaniu tej samej zasady graficznej i 

kolorystycznej. Piktogramy mają być czytelne i przez każdego rozumiane jednoznacznie, 

bez względu na wiek czy narodowość. 

2. Koncepcja plastyczna ma zawierać propozycje piktogramów przedstawiających: 

1) typ zasobów tj. książkę, czasopismo, płytę CD itp. (do wykorzystania w 

elektronicznym systemie katalogowym Primo), 

2) numery pięter, windę, toalety, strefę wi-fi, ksero, strefę ciszy, zakaz używania 

telefonów komórkowych, zakaz jedzenia itp. 

 

IV. Pozostałe 

 

Koncepcja plastyczna SIW ma zawierać wstępny projekt oznakowania regałów (projekt 

sposobu oznakowania na bokach regałów ich zawartości format A4 z możliwością wymiany 

treści np.: 
 

7. SZTUKA 

 

71. Architektura 

72. Rysunek 

73. Malarstwo 

74. Fotografia 

75. Muzyka 

76. Film 

77. Teatr 

 
 
 
  

 
 

 


