
JAK UŻYWAĆ LOGO?

skrócona księga znaku– 500 lat Reformacji



struktura i pole ochronne logo



przestrzeń barwna logo

Logo skonstruowane jest z dwóch elementów graficznych (koła i strzałki)
na podstawie prostych proporcji matematycznych i typografii Din Condensed 
Bold (500 LAT REFORMACJI). Całość tworzy współczesną i prostą kompozycję 
logo. Słowo „REFORMACJI” jest wypośrodkowane względem środka koła,  wy-
sokość słowa stanowi 1/6 wysokości całego logo. Słowo “REFORMACJI” jest
oddalone od krawędzi koła o wartość „a”. Słowo „500 LAT” jest wycentrowane
w poziomie i pionie w kole.



Kiedy używać poszczególnych wersji kolorystycznych:

Używać kolorowego logo: na białym tle [e], na jasnym albo szarym tle [f] (szarość: od 5% do 30% czerni 
maksymalnie).
Nie używać wersji kolorowych na: tym samym kolorze tła co logo (fioletowy) [a], czarnym tle [d], żadnych 
kolorach poza e) albo f).
Używać czarnej wersji logo na:  fioletowym tle [g], na zróżnicowanych tłach (dopóki nie wpływa negaty-
wnie na czytelność) [i], na białym tle [k]
Nie używać czarnego logo na ciemnych tłach (tam gdzie wpływa to negatywnie na czytelność znaku) [j], 
i na czalnym tle.
Używać białej wersji na: on fioletowym tle [h], czarnym tle [m], i ciemnych tłach (dopóki jest czytelne).
Nie używać białej wersji logo na: żadnych jasnych kolorach [j], albo jasno szarych tłach [n], i na białym tle.
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zabronione zmiany logo

Zabronione są jakiekolwiek ingerencje w logo, niezależnie 
od wersji nonochromatycznych czy podstawowej np.



awatar logo

Minimalny rozmiar logo wynosi 
3,5 cm szerokości na 2 cm wysokości logo.

Awatar jest skróconą wersją logo która, może występować jedynie 
na profilach internetowych, gdzie obok występuje pełna nazwa 

„500 lat reformacji”, „Luter 2017” lub „dekada Lutra”.



editorial text

Editorial texte może występować w pobliżu logo w zależności 
od potrzeby, pełni rolę informacyjną. Przewidziano cztery wersje, 
w zależności od danego roku. DIN Alternate Bold.


