
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

SYSTEM GRAFICZNY MUZEUM - WYTYCZNE 

SYTUACJA DZISIAJ: 

Różnorodność to cecha opisująca działania muzeum, różnorodność grup publiczności – niszowych i 

masowych, różnorodność miejsc – w muzeum, w małych miastach czy w internecie, różnorodność form 

– wystawy, wykłady, koncerty, warsztaty, różnorodny poziom zaangażowania muzeum w działania – 

inicjowane i w całości prowadzone przez muzeum, prowadzone z innymi partnerami, takie, których 

muzeum jest tylko patronem, różnorodne tematy wystaw czasowych – sztuka współczesna i prezentacje 

zbiorów. Wszystko to sprawia, ze niezwykle trudno zachować spójność komunikatów, które często są 

spójne na poziomie konkretnego programu czy kampanii, jednak  rzadko zachowują spójność na 

poziomie muzeum. 

Muzeum POLIN komunikuje się z publicznością poprzez stronę internetową, materiały drukowane, 

głównie ulotki, outdoor, reklamy prasowe. Różne projekty mają swoją identyfikację wizualną, np.: 

Miejsce Edukacji Rodzinnej U króla Maciusia, Klub Przyjaciół Muzeum, Festiwal Made in POLIN, 

Muzeum na Kółkach, Żonkile. Powtarzające się elementy wizualne do tej pory to logo muzeum, 

seledynowy kolor, użycie realnych zdjęć budynku lub wnętrza, motyw liter ze szklanej elewacji. 

Przykłady materiałów wydawanych przez muzeum: comiesięczny program wydarzeń, ulotki dotyczące 

wystawy stałej – mapki, ścieżki spacerowe, słowniczek pojęć, ulotki dotyczące wystaw czasowych, 

folder warsztatów edukacyjnych, outdoory dotyczące wystaw czasowych, bilety, zaproszenia, kartki 

świąteczne, gadżety dla wolontariuszy, katalog roczny itp. 

CEL PROJEKTU: wzrost rozpoznawalności muzeum i jego działań poprzez mówienie do publiczności 

w spójny i unikalny sposób. 

WARTOŚCI MARKI MUZEUM: odwaga, wiarygodność, otwartość. 

ZADANIE: 

Stworzenie spójnego i funkcjonalnego systemu graficznego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.  

Zadanie nie zakłada projektowania nowego logo Muzeum. 

Chcemy, żeby system graficzny Muzeum był: 

1. Spójny i charakterystyczny: 

a. Różne materiały są rozpoznawane, jako materiały Muzeum; cała działalność muzeum jest 

wyrazem działania jednej organizacji, kierującej się jednym celem 

b. Materiały Muzeum wyróżniają się na tle innych instytucji 

2. Funkcjonalny: 

a. Jest możliwy do zastosowania w różnorodnych formach komunikacji muzeum i w 

różnorodnych projektach, zarówno w druku, jak i w internecie 

b. Wyróżnia 5 typów działalności muzeum: 

i. O muzeum (przykładowe działania w tym obszarze: wystawa stała, program 

wydarzeń, portale, zbiory, Centrum Informacji Historycznej, biuro prasowe, 

wolontariat, Klub Przyjaciół Muzeum) 

ii. Wystawy (działania w tym obszarze: wystawy czasowe)  

iii. Kultura (przykładowe działania w tym obszarze: wydarzenia: koncerty, spektakle 

teatralne, Menora warsztaty kulinarne) 

iv. Edukacja (przykładowe działania w tym obszarze: oferta warsztatów szkolnych, 

warsztaty rodzinne w Miejscu Edukacji Rodzinnej U króla Maciusia) 

v. Nauka (przykładowe działania w tym obszarze: konferencje naukowe, wykłady) 

c. Zawiera konkretne reguły do zastosowania do różnych formatów 

3. Miał nowoczesny i oszczędny charakter. 



 

EFEKT PROJEKTU: księga marki, zawierająca zasady i reguły budowania komunikatów muzeum dla 

materiałów drukowanych, internetowych i wizualnych, w szczególności określająca zasady 

umieszczania logotypu. Logo Muzeum użyte powinno być zawsze w proporcji do formatu projektowanej 

grafiki (szerokość podstawy logotypu do szerokości podstawy druku) lub jeśli zachodzi taka potrzeba 

projektowa przez określenie proporcji wysokości logotypu do wysokości formatu. 

Elementy, które powinny pojawiać się w każdym projekcie to logo muzeum oraz nazwa Muzeum Historii 

Żydów Polskich. Do tej pory w materiałach muzeum używaliśmy czcionki Gotham i Whitney, 

dopuszczamy rozważenie innej czcionki. 

JAKIE ELEMENTY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W PROJEKTACH: 

1. Branding – logo muzeum 

2. Nazwa muzeum – Muzeum Historii Żydów Polskich (nazwa ta musi być czytelna we wszystkich 

komunikatach) 

3. Adres muzeum ul. Anielewicza 6 Warszawa oraz adres strony internetowej www.polin.pl 

4. Nazwę programu (np. Sprawiedliwi, Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe, Król Maciuś, Menora) – 

rezygnujemy z obecnych subbrandów, funkcjonujących w muzeum 

5. Tytuł wydarzenia i typ wydarzenia (np. wykład, koncert) 

6. Informacje logistyczne: którego dnia? o której godzinie? gdzie? cena biletów? 

7. Logo sponsorów, grantodawców, partnerów 

8. Element graficzny np. key visual wystawy, zdjęcie 

HIERARCHIA KOMUNIKATÓW:  

1. Tytuł wydarzenia i typ wydarzenia (np. wykład, koncert) 

2. Branding – logo muzeum  

3. Informacje logistyczne: którego dnia? o której godzinie? gdzie? za ile? 

PROJEKTY OBOWIĄZKOWE DO PRZEDSTAWIENIA W II ETAPIE KONKURSU: 

1. Plakat koncertu 

2. Afisz koncertu (afisz zawiera tylko tekst, bez elementu zdjęcia czy grafiki) 

3. Program koncertu (okładka i rozkładówka) 

4. Plakat wykładu 

5. Afisz wykładu 

6. Ulotka wykładu (okładka i rozkładówka) 

7. Program wydarzeń (okładka i rozkładówka) 

8. Linia materiałów muzeum na przykładzie teczki A4, torby, notesu 

9. Newsletter muzeum 

10. Plakat Miejsca Edukacji Rodzinnej U króla Maciusia 

11. Folder Miejsca Edukacji Rodzinnej U króla Maciusia (okładka i rozkładówka) 

12. Newsletter Miejsca Edukacji Rodzinnej U króla Maciusia 


