
PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU
Dominika Cygankiewicz, Aleksandra Matusik

Projekt nowego logotypu 
miasta Brzeg



02SPIS TREŚCI

Wstęp

Jak zmieniał się herb miasta?

Podstawowa forma znaku 

Alternatywna forma znaku

Budowa i proporcje logotypu

Pole ochronne

Kolorystyka

Wariant monochromatyczny znaku

Wariant achromatyczny znaku

Typografia

Skalowanie i minimalny rozmiar

Niedopuszczalne modyfikacje znaku

Zastosowanie znaku dla instytucji miejskich

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15



WSTĘP

Miasto Brzeg jest miejscem, w którym pielęgnacja tradycji nie oznacza 
rezygnacji z nowoczesności. Choć posiada bogatą, kilkuset letnią 
historię, kroczy z duchem czasu. 

Logotyp miasta powinien pozwolić na wzmocnienie identyfikowania 
Brzegu z wartościami, którymi się kieruje - ciągłą poprawą jakości życia 
jego mieszkańców, młodością i postępem. 
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Księga znaku ma za zadanie pomóc w utrzymaniu 
spójnej identyfikacji wizualnej miasta i jego 

instytucji. Stanowi także element wspomagający 
w zakresie tworzenia tożsamości marki Brzeg i 

określa podstawowe wytyczne, którymi należy się 
kierować w wykorzystywaniu znaku miasta Brzeg. 



JAK ZMIENIAŁ SIĘ HERB MIASTA?

Dotychczas to herb miasta pełnił rolę jego logotypu. 
Charakterystycznym elementem w identyfikacji wizualnej Brzegu były 
trzy kotwice. Prezentowany motyw herbowy jest znany od czasu 
założenia miasta.
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W nowopowstałym logotypie Brzegu 
rezygnujemy z symboliki kotwic i jej obecność 

ograniczamy jedynie do herbu miasta Brzeg. 

Stworzony System Identyfikacji Wizualnej Miasta 
Brzeg zakłada podział funkcjonalny dla dwóch 

znaków, jakimi są logotyp oraz herb. 

Herb miasta obowiązujący od 21 grudnia 1978 
do 1 stycznia 2013

Herb miasta po zmianie statutu Brzegu, 
obowiązujący od 1 stycznia 2013



PODSTAWOWA FORMA ZNAKU

Znak podstawowy stanowić będzie główny element identyfikacji 
wizualnej miasta Brzeg. Logotyp składa się z elementu graficznego w 
postaci trzech fal oraz z części literniczej - napisu “Brzeg”. Element 
graficzny ma wywoływać skojarzenia związane z “dobijaniem do 
brzegu”, bezpieczną przystanią, wytchnieniem, którego można zaznać w 
małym (ale nie: prowincjonalnym, umierającym) mieście. Trzy fale 
nawiązują również do wykorzystywanej wcześniej w herbie, symboliki 
trójki oraz do płynnego, nieustannego rozwoju miasta.  
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ALTERNATYWNA FORMA ZNAKU

Wariant znaku z rozmieszczeniem fal pod częścią literniczą. Możliwy do 
wykorzystania w sytuacjach, w których układ graficzny nie pozwala na 
zastosowanie podstawowej formy znaku.
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BUDOWA I PROPORCJE LOGOTYPU 07



POLE OCHRONNE

Pole ochronne określa przestrzeń wokół znaku, w której nie może się 
znaleźć inny obiekt graficzny lub tekst. Zostało wyznaczone przez 
połowę szerokości najkrótszej fali.
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Pole ochronne zapewnia odpowiedni odbiór 
wizualny znaku i zapobiega próbom 

niepożądanych modyfikacji.



KOLORYSTYKA

Dotychczas miasto Brzeg korzystało z kolorystyki zaczerpniętej 
wyłącznie z barw herbowych: odcieni bieli i czerwieni. 

Obecny logotyp podstawowy występuje w dwóch kolorach. Nie należy 
samodzielnie zmieniać obowiązującej kolorystyki.

PANTONE 19-4012 TPG Carbon
HEX: #3C3F48
C: 73, M: 65, Y: 53, K: 43
R: 59, G: 63, B: 72 

PANTONE 2227 C
HEX: #5CBEC7
C: 60, M: 0, Y: 25, K: 0
R: 89, G: 190, B: 201
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Przestrzeganie określonej kolorystyki pozwoli 
zachować spójność identyfikacji. Znak figuruje 

również w wersji monochromatycznej i 
achromatycznej.



WARIANT MONOCHROMATYCZNY ZNAKU 10

Logotyp w skali szarości. Odpowiedni do 
zastosowania w drukach monochromatycznych.

Przy jego wykorzystywaniu obowiązują takie 
same zasady, jak przy znaku podstawowym.



WARIANT ACHROMATYCZNY ZNAKU 11

Wersja znaku, która powinna występować przy 
użyciu technik, w których niemożliwe jest 
zastosowanie podstawowej wersji znaku.

Przy jego wykorzystywaniu obowiązują takie 
same zasady, jak przy znaku podstawowym.



TYPOGRAFIA

W logotypie miasta Brzeg użyto kroju pisma NEOTERIC w odmianie 
Bold.

Varela Round
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
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W dokumentach miejskich i materiałach 
promocyjnych możliwe jest także stosowanie 

kroju Varela Round.



SKALOWANIE I MINIMALNY ROZMIAR

Minimalna wielkość znaku gwarantuje jego czytelność w różnych 
technikach reprodukcji. Użycie mniejszego znaku jest niezalecane i 
przed jego zastosowaniem, należy wykonać próby. Przy skalowaniu, 
należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji.
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Minimalna szerokość znaku do użytku elektronicznego

Minimalna szerokość znaku w realizacjach drukowanych

200 px

40 mm



NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE ZNAKU 14

Zmiana typografii

Zmiana położenia elementów logotypu 
względem siebie

Niepoprawne skalowanie logotypu



ZASTOSOWANIA ZNAKU DLA INSTYTUCJI MIEJSKICH 15

Dla poszczególnych instytucji miejskich znak staje 
się modułowy - składa się z nazwy instytucji oraz, 

obecnych w wersji podstawowej, fal. 
Ich kolory są różne dla poszczególnych jednostek.   




