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Dizajn

1. vzhľad

2. kresba, nákres, návrh výrobku



„Niektorí si myslia, že dizajn pojednáva o tom, 
ako niečo vyzerá. Ale ak pôjdete hlbšie, zistíte, 
že v skutočnosti hovorí o tom, ako to funguje.“

(Steve Jobs)



Takže ako 
to vyzerá?





Dobré príklady: Košice, Nitra



Netreba veľa...
Foto: Kvitnúce sídliská

https://www.facebook.com/Kvitn%C3%BAce-s%C3%ADdlisk%C3%A1-132209463651716/


Dizajn ako súčasť marketingu knižnice

„Mnoho knižníc sa zaoberá marketingom, no iba málo z nich 
ho robí správne“ Príčina: často ho vykonávajú popri svojej 
bežnej pracovnej náplni

(Potter 2012)



Základné zásady



Čo chcem dizajnom povedať?



Podľa 
hodnôt, 
cieľov a 
cieľových 
skupín 



Konzistentnosť a vkus (farby, fonty)



Pri komunikácii v reálnom svete aj na 
sociálnych sieťach



Príklad konzistentnosti, no možno ísť ďalej...



Zaostrite. Škrtajte (ako Hemingway). Menej je viac 

Autor: Dominika Srncová



Čo vám pripomína táto farba?



A aká farba pripomína vašu knižnicu?



Vytvoriť zvyk



Obrázok povie viac ako 1000 slov, ale...



Pozor na farby, prechody, cliparty, gradienty...

Autor: 
Hana Zsolnayová



Autor: Lucia Labačová



Môžete sa 
spoľahnúť aj na 
font...

Autor: Denisa Marienková



Ale radšej nie na všetky

• Times New Roman

• Arial

• Comic Sans

• Papyrus



Príklad 1: Roboto



Príklad 2: 
Helvetica



Príklad 3: 
Open Sans

Autor: Gabriel Balko



Príklad 4: Georgia

Autor: Jakub Laurenčík



Bonusový príklad pre odvážnych (plagáty)



Najdôležitejší je však 
dobrý nápad

Autor: Anna Mária Brijaková



Dlhodobé budovanie imidžu



A zadefinovaný koncept

• Logo

• Typ písma

• Farby



Benchmarking slovenských knižníc krajského významu

Existencia

dizajn

manuálu

áno áno nie nie nie áno áno nie

KE PO BB ZA TN NR TT BA

Verejné knižnice

Akademické knižnice



Na všetkom záleží...





Knižnica nemá peniaze ani grafikov, ale...

všetky spomenuté marketingové 
predmety boli vyrobené

bez peňazí a grafikov



Nástroje

Photoshop PowerPoint

Indesign Skicár

Shutterstock Flickr

Gimp (Plagáty)

Piktochart (Infografiky)

Google Fonts



Stačí 
otvorenosť. 
Prípadne 
kurz zdarma 
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