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A logó és formai elemei:

 

 

 

 

 

 

 

teljes logó, háttérszínnel

 

 

 

 

 

 
 

„oszlop” elem

 

 

fels  záró ív, mint díszít elem
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A logó és formai elemei: 

teljes logó, háttérszínnel 

 

 

 

 

teljes logó, háttér
(sötét tónusú)

„oszlop” elem az eredeti könyvtári logó

fels  záró ív, mint díszít elem változatok a záró ívre

 

 

 

 

 

teljes logó, háttér nélkül 
(sötét tónusú) 

 

 

 

 

 

 
 

az eredeti könyvtári logó 

 

változatok a záró ívre 



 

A logó megjelenítési formái 

teljes logó homogén kék 
háttérrel 

színátmenetes logó 
színátmenetes felülettel
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A logó megjelenítési formái 

 

teljes logó homogén kék logó sziluett színátmenetes 
felülettel

színátmenetes logó inverz 
színátmenetes felülettel  

logó sziluett
felülettel (kék)

 

 

A logó megjelenítési formái 1. 

színátmenetes 
felülettel 

logó sziluett textúrás 
felülettel (kék) 



 

A logó megjelenítési formái 2.

logó sziluett textúrás 
felülettel (barna1.)

vízjelként használható, 
textúrás felület  logó

4 

 

A logó megjelenítési formái 2.

 

logó sziluett textúrás 
felülettel (barna1.) 

vízjelként használható 
logó sziluett 

vízjelként használható, 
textúrás felület  logó  

logó sziluett textúrás 
felülettel (barna2.)

 

A logó megjelenítési formái 2. 

vízjelként használható  
logó sziluett  

logó sziluett textúrás 
felülettel (barna2.) 
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A könyvtár szöveges (nyomtatott és online) 
felületein megjelen  foglihten bet család  

és változatai 
 

Szépirodalom                     Foglihten 

Szépirodalom                                                        Foglihten 

Szépirodalom                                                                                                    Foglihten 

SZÉPIRODALOM                                                               FoglihtenNo06 

SZÉPIRODALOM                                                            FoglihtenNo06 

SZÉPIRODALOM                                                                     FoglihtenNo06 

Szépirodalom             FoglihtenNo07 

Szépirodalom           FoglihtenNo07 

Szépirodalom             FoglihtenNo07 

Szépirodalom             FoglihtenPCS 

Szépirodalom            FoglihtenPCS 
Szépirodalom             FoglihtenPCS 



 

Tematik
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kus polcfelirat mintákolcfelirat minták 



 

Tematik
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kus polcfelirat minták
 

olcfelirat minták 



 

Tematik
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kus polcfelirat minták
 

 

 

 

 

olcfelirat minták 



 

Tematik
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kus polcfelirat minták

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

olcfelirat minták 



 

Tematik
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kus polcfelirat mintákolcfelirat minták 



 

A könyvtár fejléc
 

 

JÓZSEF 

6900
POSTACÍM

TEL./F
E-MAIL

_______________________________________________
FoglihtenNo07 
 
 

Névkit z  minták

 Minta Név
könyvtáros

Minta Név
gyermekkönyvtáros

Minta Név
rendszergazda

Minta Név
könyvtáros

igazgatóhelyettes
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A könyvtár fejlécének terve

ÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR

6900 MAKÓ, DEÁK FERENC U. 2.  
OSTACÍM: 6901 MAKÓ, PF.: 3.  

./FAX: 62/212-253 
MAIL: KONYVTAR@MAKO.HU  

_______________________________________________

Névkit z  minták 
 

Minta Név 
könyvtáros 

Minta Név

Minta Név 

gyermekkönyvtáros 

Minta Név
gyermekkönyvtár

Minta Név  

rendszergazda 

Minta Név
könyvtári munkatárs

Minta Név 
könyvtáros–

igazgatóhelyettes 

FoglihtenPCS
foglihtenno07

ének terve 

ÖNYVTÁR 

_______________________________________________ 

Minta Név  

ügyintéz –
könyvtáros 

Minta Név  

gyermekkönyvtár-
vezet  

Minta Név  

könyvtári munkatárs 

FoglihtenPCS 
foglihtenno07 



 

Nyitvatartás tábla

Névjegykártya
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yitvatartás tábla 

Névjegykártya minta 



 

A

A gyermekkönyvtár
felületein 

Gyermekkönyvtár

Gyermekkönyvtár

Gyermekkönyvtár
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Ajtótábla minta

könyvtár nyomtatott és online
felületein megjelen  bet típ

 

Gyermekkönyvtár
Gruenewald VA 

Gyermekkönyvtár
JacobCursive 

Gyermekkönyvtár
Ritalin 

 

nyomtatott és online 
pusok 

Gyermekkönyvtár 

Gyermekkönyvtár 

Gyermekkönyvtár 
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Arculati színadatok: 

 

Topázkék 

#bcd3ff, 188 211 255 

Mély barna 

rgb: 64 26 20 

Kivizöld 

#8fba4c, rgb: 143 186 76 

Csokoládébarna 

#8f503f, rgb: 143 80 63 

 
 

Arculati színek funkciói: 

 

Topázkék:  
háttérszín a könyvtár arculati elemein 
Kivizöld:  
háttérszín a gyermekkönyvtár arculati elemein 
Mély barna:  
bet szín, a logó és a díszít elemek színe online 
megjelenítésnél  
Csokoládébarna:  
bet szín, a logó és a díszít elemek színe nyomtatott 
kiadványokon 



 

A makói József Attila Városi Könyvtár 

Arculati kézikönyvéhez

 

 

 

 

Az új könyvtári arculat emblematikus eleme két fő részből áll, amely a legtöbb esetben 

egységes sziluettként jelenik meg a különböző 

elemeihez egy három oldalon egyenesekkel lehatárolt, befoglaló forma társul, mely zárt teret 

eredményez, ugyanakkor sajátos 

A logó - jellegéből adódóan - 

felbukkanhatnak különféle hordozókon.

Az ábra magját az eredeti logó alkotja, amelyet Szekeres István grafikusművész 

tervezett a régi könyvtár számára, és amely egymásba forduló, stilizált 

könyveket ábrázol. A frappáns optikai trük

megfogalmazása pedig könnyen megjegyezhetővé ezt az ábrát, amely az eltelt 

évtizedek alatt összeforrt a könyvtár arculatával. Az értékmentés és a 

hagyománytisztelet jegyében ez a közismertté vált figurális elem az új arculat

helyet kapna. 

Mivel zárt forma, így nagyon sok megjelenítési lehetőség adódik a számára:

 a címfelirathoz társítva (változataiban előtte, mögötte, alatta és fölötte helyezkedne el), 

illetve megjelenhetne akár a felirat szövegének tipográfiai ré

 tipográfiai jelként szerepelhetne a tájékoztató jellegű felületeken, információs táblákon

 sokszorosított formában

fel kiadványok egyes oldalain, illetve a webes felületen

 a webes felületen, a tájékoztató jellegű információhordozókon színkóddal jelenhetne 

meg (pl. különböző tematikus könyvek, kiadványok jelzésénél)

 előfordulhat egyes könyvtári dísztárgyak, textíliák díszítőelemeként. Mivel könnyen 

reprodukálható forma, ezért alkalm

dombornyomás, öntés, szitázás

 a könyvtár munkatársainak öltözék

kontrasztszínű figurális eleme lehet (topázkék/csokoládébarna)

 helyet kaphatna az intézmén

jelenik meg. 

 minden olyan helyen és alkalmon, ahol hangsúlyt kap a régi könyvtári arculat

hagyományőrzés, a „retró”
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SZAKMAI LEÍRÁS 

A makói József Attila Városi Könyvtár 

Arculati kézikönyvéhez 

1. Az intézmény logója 

 

Az új könyvtári arculat emblematikus eleme két fő részből áll, amely a legtöbb esetben 

egységes sziluettként jelenik meg a különböző webes és nyomtatott felületeken. 

elemeihez egy három oldalon egyenesekkel lehatárolt, befoglaló forma társul, mely zárt teret 

sajátos „kifutást” is enged a logó íveinek. 

 részletformákká is bontható, melyek díszítőelemeket alkotva 

különféle hordozókon. 

Az ábra magját az eredeti logó alkotja, amelyet Szekeres István grafikusművész 

tervezett a régi könyvtár számára, és amely egymásba forduló, stilizált 

könyveket ábrázol. A frappáns optikai trükk tette jellegzetessé, egyszerű 

megfogalmazása pedig könnyen megjegyezhetővé ezt az ábrát, amely az eltelt 

évtizedek alatt összeforrt a könyvtár arculatával. Az értékmentés és a 

hagyománytisztelet jegyében ez a közismertté vált figurális elem az új arculat

Mivel zárt forma, így nagyon sok megjelenítési lehetőség adódik a számára:

a címfelirathoz társítva (változataiban előtte, mögötte, alatta és fölötte helyezkedne el), 

illetve megjelenhetne akár a felirat szövegének tipográfiai részleteként is.

tipográfiai jelként szerepelhetne a tájékoztató jellegű felületeken, információs táblákon

sokszorosított formában, ritmikusan ismétlődő, dekoratív, áttetsző vízjelként tűnhetne 

fel kiadványok egyes oldalain, illetve a webes felületen 

felületen, a tájékoztató jellegű információhordozókon színkóddal jelenhetne 

meg (pl. különböző tematikus könyvek, kiadványok jelzésénél) 

előfordulhat egyes könyvtári dísztárgyak, textíliák díszítőelemeként. Mivel könnyen 

reprodukálható forma, ezért alkalmas lehet többféle kivitelezési megoldásra (pl. 

dombornyomás, öntés, szitázás, stencilezés) 

a könyvtár munkatársainak öltözék-kiegészítőjének (kendő, nyakkendő, póló) 

kontrasztszínű figurális eleme lehet (topázkék/csokoládébarna) 

helyet kaphatna az intézmény bélyegzőjén, mivel kicsinyítve is jellegzetes ábraként 

minden olyan helyen és alkalmon, ahol hangsúlyt kap a régi könyvtári arculat

„retró”-jelleg 

A makói József Attila Városi Könyvtár  

Az új könyvtári arculat emblematikus eleme két fő részből áll, amely a legtöbb esetben 

tt felületeken. Az embléma 

elemeihez egy három oldalon egyenesekkel lehatárolt, befoglaló forma társul, mely zárt teret 

zítőelemeket alkotva is 

Az ábra magját az eredeti logó alkotja, amelyet Szekeres István grafikusművész 

tervezett a régi könyvtár számára, és amely egymásba forduló, stilizált 

k tette jellegzetessé, egyszerű 

megfogalmazása pedig könnyen megjegyezhetővé ezt az ábrát, amely az eltelt 

évtizedek alatt összeforrt a könyvtár arculatával. Az értékmentés és a 

hagyománytisztelet jegyében ez a közismertté vált figurális elem az új arculatban is méltó 

Mivel zárt forma, így nagyon sok megjelenítési lehetőség adódik a számára: 

a címfelirathoz társítva (változataiban előtte, mögötte, alatta és fölötte helyezkedne el), 

szleteként is. 

tipográfiai jelként szerepelhetne a tájékoztató jellegű felületeken, információs táblákon 

dekoratív, áttetsző vízjelként tűnhetne 

felületen, a tájékoztató jellegű információhordozókon színkóddal jelenhetne 

előfordulhat egyes könyvtári dísztárgyak, textíliák díszítőelemeként. Mivel könnyen 

as lehet többféle kivitelezési megoldásra (pl. 

kiegészítőjének (kendő, nyakkendő, póló) 

y bélyegzőjén, mivel kicsinyítve is jellegzetes ábraként 

minden olyan helyen és alkalmon, ahol hangsúlyt kap a régi könyvtári arculat, a 



 

Az arculatterv másik formarészlete már a megújulást idézi, hiszen az új 

könyvtárépület homlokzatának jellegzetes, ornamentikus elemei 

jelennek meg benne. Az eredeti könyvtár

formájával szemben ez dekonstruktív jellegű, dinamikus, lendületes, 

szabad rajzú sziluettet alkot. Jellegéből adódóan alka

technikai jellegű variáció (elforgatás, tükrözés, árnyékolás, 

színátmenet, textúrás felületkialakítás, stb.) létrehozására.

A Szekeres-féle logó elsősorban a funkciót (olvasás), míg az újabb terv a külső megjelenést 

jelképezi – így e két formai elem összekapcsolása már tartalmában is szimbólumértékű lehet.

Mivel aszimmetrikus és nem zárt forma, így elsősorban nem önálló elemként, hanem a hozzá 

társított szöveggel együtt, illetve 

meg. 

Tervezett felhasználási területei:

 minden hivatalos megjelenésben (pl. könyvtári dokumentumok fejlécén

névjegykártyán, ajtótáblán

összehangolásban (Ld. Arculati kézikönyv)

 egy-egy tematikus jellel, ábrá

események (pl. kiállítás, 

és nyomtatott információk részeként

 önálló, vagy ritmikusan ismétlődő megjelenítésben, áttetsző vízjel formájában, 

háttérként (webes és nyomtatott felületeken)

 egyes használati és dísztárgyak, szóróajándékok öná

 egyes részletei méretarányos 

tárgyak (pl. térelválasztó, 

Az új könyvtár minden, szöveget tartalmaz

kiválasztása. A megújulás igénye a jellegzetes, karakteres szövegképet is megkívánja, amely 

egy idő után már a könyvtár arculatával asszociálható a köztudatban. Így lényeges, hogy 

valami sajátos, máshova nem köthető írásforma legyen a kiegészítője ennek az arculatnak.

Legalább ennyire alaposan kell mérlegelni az olvashatóság igényét is. A mai kor 

követelménye a könnyű, gyors figyelemfelkeltés és megjegyezhetőség, ennek mindenképpen 

meg kell felelni. Főleg olyan helyeken, papír alapú és elektronikus felületeken szükséges 

ügyelni erre, ahol folyamatosan sok írott információ jelenik meg, márpedig a könyvtár 

jellegéből adódóan – épp ilyen felületeket „teremt”. Ezért kerülendő a dekoratív, de nehezen 

értelmezhető betűtípusok kiválasztása, ugyanakkor olyan, egyedi kivitelezésű szöveges 

felületekre kell törekedni, amelyek a fotókkal, ábrákkal kiegészülve, vonzó, harmonikus és 

jellegzetes összképet adnak.A könyvtár verbális formában megjelenő felületein az Ar

kézikönyvben bemutatott Foglihten bet család
félkövér és d lt változatai is.
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Az arculatterv másik formarészlete már a megújulást idézi, hiszen az új 

könyvtárépület homlokzatának jellegzetes, ornamentikus elemei 

jelennek meg benne. Az eredeti könyvtár-logó konstruktív, statikus 

formájával szemben ez dekonstruktív jellegű, dinamikus, lendületes, 

szabad rajzú sziluettet alkot. Jellegéből adódóan alka

technikai jellegű variáció (elforgatás, tükrözés, árnyékolás, 

színátmenet, textúrás felületkialakítás, stb.) létrehozására.

féle logó elsősorban a funkciót (olvasás), míg az újabb terv a külső megjelenést 

elem összekapcsolása már tartalmában is szimbólumértékű lehet.

Mivel aszimmetrikus és nem zárt forma, így elsősorban nem önálló elemként, hanem a hozzá 

társított szöveggel együtt, illetve a régi logóval összehangolva, egyensúlyba hozva jelen

felhasználási területei: 

hivatalos megjelenésben (pl. könyvtári dokumentumok fejlécén

névjegykártyán, ajtótáblán), a címfelirattal és a régi logóval együtt, sajátos formai 

összehangolásban (Ld. Arculati kézikönyv) 

egy tematikus jellel, ábrával alkalmanként kiegészítve, aktuális rendezvények, 

események (pl. kiállítás, tematikus program, előadás, stb.) hirdetési felületein, webes 

és nyomtatott információk részeként 

önálló, vagy ritmikusan ismétlődő megjelenítésben, áttetsző vízjel formájában, 

háttérként (webes és nyomtatott felületeken) 

egyes használati és dísztárgyak, szóróajándékok önálló díszítőeleme is lehet

méretarányos nagyságban megjelenítve, különböző 

tárgyak (pl. térelválasztó, kiállítási paraván, faliújság) formai alapját is adhatják

 

2. Felirattervezés 

Az új könyvtár minden, szöveget tartalmazó felületén nagyon fontos a megfelelő betűtípus 

kiválasztása. A megújulás igénye a jellegzetes, karakteres szövegképet is megkívánja, amely 

egy idő után már a könyvtár arculatával asszociálható a köztudatban. Így lényeges, hogy 

köthető írásforma legyen a kiegészítője ennek az arculatnak.

Legalább ennyire alaposan kell mérlegelni az olvashatóság igényét is. A mai kor 

követelménye a könnyű, gyors figyelemfelkeltés és megjegyezhetőség, ennek mindenképpen 

n helyeken, papír alapú és elektronikus felületeken szükséges 

ügyelni erre, ahol folyamatosan sok írott információ jelenik meg, márpedig a könyvtár 

épp ilyen felületeket „teremt”. Ezért kerülendő a dekoratív, de nehezen 

betűtípusok kiválasztása, ugyanakkor olyan, egyedi kivitelezésű szöveges 

felületekre kell törekedni, amelyek a fotókkal, ábrákkal kiegészülve, vonzó, harmonikus és 

A könyvtár verbális formában megjelenő felületein az Ar

Foglihten bet család kap főszerepet. Felhasználhatóak ezek 

változatai is. 

Az arculatterv másik formarészlete már a megújulást idézi, hiszen az új 

könyvtárépület homlokzatának jellegzetes, ornamentikus elemei 

logó konstruktív, statikus     

formájával szemben ez dekonstruktív jellegű, dinamikus, lendületes, 

szabad rajzú sziluettet alkot. Jellegéből adódóan alkalmas számos 

technikai jellegű variáció (elforgatás, tükrözés, árnyékolás, 

színátmenet, textúrás felületkialakítás, stb.) létrehozására. 

féle logó elsősorban a funkciót (olvasás), míg az újabb terv a külső megjelenést 

elem összekapcsolása már tartalmában is szimbólumértékű lehet. 

Mivel aszimmetrikus és nem zárt forma, így elsősorban nem önálló elemként, hanem a hozzá 

logóval összehangolva, egyensúlyba hozva jelenik 

hivatalos megjelenésben (pl. könyvtári dokumentumok fejlécén, 

val együtt, sajátos formai 

val alkalmanként kiegészítve, aktuális rendezvények, 

, előadás, stb.) hirdetési felületein, webes 

önálló, vagy ritmikusan ismétlődő megjelenítésben, áttetsző vízjel formájában, 

lló díszítőeleme is lehet 

különböző egyedi tervezésű 

formai alapját is adhatják. 

ó felületén nagyon fontos a megfelelő betűtípus 

kiválasztása. A megújulás igénye a jellegzetes, karakteres szövegképet is megkívánja, amely 

egy idő után már a könyvtár arculatával asszociálható a köztudatban. Így lényeges, hogy 

köthető írásforma legyen a kiegészítője ennek az arculatnak. 

Legalább ennyire alaposan kell mérlegelni az olvashatóság igényét is. A mai kor 

követelménye a könnyű, gyors figyelemfelkeltés és megjegyezhetőség, ennek mindenképpen 

n helyeken, papír alapú és elektronikus felületeken szükséges 

ügyelni erre, ahol folyamatosan sok írott információ jelenik meg, márpedig a könyvtár – 

épp ilyen felületeket „teremt”. Ezért kerülendő a dekoratív, de nehezen 

betűtípusok kiválasztása, ugyanakkor olyan, egyedi kivitelezésű szöveges 

felületekre kell törekedni, amelyek a fotókkal, ábrákkal kiegészülve, vonzó, harmonikus és 

A könyvtár verbális formában megjelenő felületein az Arculati 

Felhasználhatóak ezek  
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A gyermekkönyvtár részlegében, illetve az ottani verbális felületeken a Gruenewald VA, a 

Jacob Cursive és a Ritalin betűtípusok jelennek meg. (Ld. Arculati kézikönyv) 

 

3. Színtervezés 

A könyvtári arculat két tervezett alaptónusa a csokoládébarna – helyenként sötétebb és 

fémesebb fényű árnyalatokkal kiegészítve -, illetve a topázkék.  

A barna színválasztás az épület szerkezeti elemeivel és a bútorzat árnyalatával kíván 

összhangot teremteni, ezt emeli ki a vele kontrasztot alkotó, és szinte a fény illúzióját keltő 

kék tónus.  

A barna szimbolikusan a föld, a hagyományok színe; biztonságérzetet, stabilitást, harmóniát 

és természetközeliséget sugall. Bronzos árnyalata az eleganciát, a klasszikus értékeket, a 

nemes tradíciókat fejezi ki. (Jellegéből adódóan ez inkább a könyvtár berendezési és 

dísztárgyain visszaköszönő tónus) 

A mélyebb, de ugyancsak a vöröses tartomány felé irányuló tónus a webes megjelenítés 

színeként valósul meg, míg a világosabb csokoládébarna a nyomtatott kiadványokon szerepel 

majd. A nyomtatás során ugyanis a monitoron láthatóhoz képest sötétebbé válik az eredeti 

szín, ezt mindenképpen figyelembe kell venni.  

Csokoládébarna színadatok: #8F503F, RGB: 143 60 83 

Mély barna (webes felületekhez használatos) változat: RGB: 111 54 38 

Bronzvörös színadatok: #8C5221, RGB: 140 82 33  

 

A kék szín az intellektus, a verbális kommunikáció és a gondolkodás világát jelzi; hűvös, 

békés és megnyugtató érzetet kelt, ami a szellemi elmélyülés feltétele.  

A kiválasztott topázkék (amelynek kétféle árnyalatú változata is ismert) nemcsak egyszerűen 

világos, hanem szinte ragyogást kölcsönöz az általa kitöltött felületnek. Az eredetileg 

tervezett angolkékhez viszonyítva tisztább, ám mégsem nem kelti a személytelen sterilitás 

érzetét. Finom és könnyed – hatásosan kiemeli az erőteljesebb másik színt. Ugyanez a két 

topázkék tónus módosítás nélkül szerepelhet a webes és a nyomtatott felületeken is. 

Topázkék színadatok (két változat):  

#BCD3FF, RGB: 188 211 255 

#C8ECFA, RGB: 200 236 250 
 

A két szín kombinációjában együttesen jelenik meg a szellemiség légies eleme, a 

kommunikáció dinamikája, illetve a földi stabilitás, a bázisépítmény statikája. A hűvösebb és 

a melegebb részből álló színpár kellemes harmóniát alkot. Mindkettő a természetben is 

előforduló árnyalat, így nem kelt mesterkélt hatást. Mégis kellően figyelemfelkeltő, mivel 

tónusértékeiben jól elkülöníthető kontrasztot alkotnak, ezért akár monokróm (fekete-fehér 

vagy szürkeárnyalatos) kivitelezésnél is használhatóak. A halványabb topázkék a nagyobb 

felületek kialakítására, térkitöltésre alkalmas, míg a markánsabb barna, illetve a fényes, 

bronzos változata a figurális vagy szöveges elemek megjelenítését szolgálja – ahhoz 

hasonlóan, ahogyan a szerkezeti elemek és a bútorzat adják meg az adott belső tér karakterét. 
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A gyermekkönyvtárban – és annak arculati elemein - igazi „gyermekbarát” hangulatot teremt 

a kiwizöld háttértónus, mely ugyancsak a barna színekkel kombinálva váltják ki a könyvtár 

topázkékjét. Ugyanez a tónus használható webes és nyomtatott felületeken is. 

Kiwizöld színadatok: #8FBA4C, RGB: 143 186 76 

Tervezett felhasználás: 

Csokoládébarna/mély barna: 

 a logó alapszíne 

 kiadványok, meghívók, szórólapok feliratainak alapszíne/kiegészítő színe 

 információs táblák, tájékoztató jelzések feliratainak alapszíne/kiegészítő színe 

 webes felületek szövegeinek alapszíne/kiegészítő színe 

Bronzszínű: 

 fém vagy fémes hatású felületek (pl. függönykarnisok, fogantyúk) 

 dísztárgyak részletelemei (pl. képkeretek) 

 információs táblák, tájékoztató jelzések díszítőelemei 

 kiadványok, meghívók, szórólapok részletelemei (pl. szegélyminta, iniciálé-forma) 

 webes képes/szöveges felületek díszítőelemei 

Topázkék:  

 kiadványok, meghívók, szórólapok teljes vagy részleges háttérszíne 

 névjegykártyák, névkitűzők teljes vagy részleges háttérszíne 

 ajtótáblák, információs táblák, tájékoztató jelzések háttere 

 webes felületek teljes vagy részleges háttérszíne 

 minden olyan vizuális közlés, ahol a logó vagy a teljes fejléc (név+cím+logó) 

megjelenik 

 az épületben előforduló textíliák (függönyök, szőnyegek, fali- és bútorkárpitok),  

 dísztárgyakon előforduló árnyalat 

 használati tárgyak (pl. iratgyűjtő mappák, tárolódobozok) vagy azok díszítőelemeinek 

színe  

 a könyvtári munkatársak öltözék-kiegészítője (kendő, nyakkendő) 

Kiwizöld: 

 a gyermekkönyvtár részlegében előforduló textíliák (pl. ülőpárnák, függönyök, 

terítők),  

 gyermekkönyvtári információs táblák, tájékoztató jelzések háttere, 

 a gyermekkönyvtárban használatos tárgyak (pl. iratgyűjtő mappák, tárolódobozok) 

vagy azok díszítőelemeinek színe  

 a gyermekkönyvtári munkatársak öltözék-kiegészítője (kendő, nyakkendő) 

 gyermekkönyvtári kiadványok, meghívók háttérszíne vagy kiegészítő színe 

 

 

Készítette: Oláh Eleonóra 


