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Tisková zpráva
Praha 29. dubna 2009

Nové logo knihovny
Logo a vizuální styl NTK vytvořil Petr Babák
ve spolupráci
s Janem
Matouškem,
Jaromírem
Skácelem a Terezou Šerou (studio Laboratoř).
Jednoduchý
nápis
NTK
je
doplněn
o plný název instituce, a to v českém a anglickém
jazyce. Text je vysázen ze základního stylotvorného
písma a vždy je ještě rozšířen o pravdivé, vizuálně
nepřehlédnutelné informace provedené červenou
barvou Pantone 032. Existuje jedno hlavní logo s
GPS zaměřením středu budovy a k němu bylo
přiřazeno celkem šest dalších variant: například s webovým kontaktem, s obvodem a
výškou budovy nebo s reálnými úhly, které svírají písmena v logu.
Označení budovy
K podpoře technického výrazu budovy NTK slouží již přesně zaměřené kóty
obvodu a výšky pláště umístěné na fasádě, vše ve fluorescentním provedení. Tyto
informace jsou doplněny o NTK číslování jednotlivých vchodů (viz úvodní fotografie
tiskové zprávy).
Sada piktogramů
Existuje více než čtyřicet NTK piktogramů, které kromě základní informační
úrovně, někdy dosti specifických činností jednotlivých oddělení knihovny, obsahují i další
technické informace. Tyto se často stávají samotnou ilustrací: například CO 2, vznikající při
kouření, tvoří u zákazového piktogramu „k nebi“ lehce stoupající typografický obláček,
v piktogramu označujícím pracoviště odborného knihovníka hlavu nahradila kniha.
Individuální studovny (umístěné pod prosklenou střechou budovy) jsou označeny nejen
výrazným pořadovým číslem, ale každá z nich nese velmi rozdílné výšky IQ…
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_______________________________________________________________________
Další informace o NTK a projektu budovy vám rádi sdělíme na níže uvedených kontaktech:
Pavel

Procházka,

tiskový

mluvčí

STK,tel.:

(+420) 221 663 475,

mobil:

(+420) 774 113 910,

e-mail:

p.prochazka@stk.cz

Radek Polák, mediální zástupce Sekyra Group Real Estate, tel.: (+420) 210 210 410, mobil: (+420) 736 510 222, e-mail:
radek.polak@amplionpr.cz
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