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Wstęp
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
SPATIUM, działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym, wkrótce będzie obchodzić dziesięciolecie swojego
istnienia. Moment ten jest świetną okazją, aby przyjrzeć się dotychczasowej działalności
Koła z bliska i wyciągnąć z niej konstruktywne wnioski na przyszłość.
Członkowie SKN SPATIUM zrealizowali w tym czasie wiele cennych inicjatyw,
które doprowadziły do integracji studentów i kadry kierunku Gospodarka przestrzenna,
ale także wywarły istotny wpływ na politykę łódzkich władz samorządowych. Chcąc
czerpać z tych wartości, pragniemy konsekwentnie kontynuować budowę wizerunku
SKN SPATIUM, jako Koła silnie zakorzenionego w Łodzi i wyróżniającego się swoim
charakterem na tle innych organizacji studenckich, jako Koła rozpatrującego przestrzeń
na wielu płaszczyznach i podejmującego na jej rzecz konkretne działania.
Zadaniem niezbędnym dla realizacji tego postanowienia jest zapewnienie jednolitej i dobrej jakościowo oprawy wizualnej podejmowanych przez członków Koła
przedsięwzięć. Spójność wykorzystywanych rozwiązań gwarantuje rozpoznawalność.
Kierując się tą zasadą postanowiliśmy opracować Księgę tożsamości SKN SPATIUM.
Naszym celem było stworzenie dokumentu, w którym w możliwie prosty i kompleksowy
sposób określone zostałyby gotowe do zastosowania zasady przygotowywania wszelkich
materiałów drukowanych i elektronicznych. Wytyczne staraliśmy się oprzeć
o dotychczasowe wartości wiązane z SKN SPATIUM, nadając im współczesny charakter
i dostosowując je do zaleceń uniwersyteckich.
Wierzymy, że respektowanie zapisów Księgi przyczyni się do tworzenia spójnego
wizerunku Koła przez naszych następców w kolejnych latach.

Michał Ludwiczak

Jakub Zasina

Olga Zuchora

Odnośnik umieszczony przy krawędzi strony wskazuje, że na płycie DVD dołączonej
do Księgi znajduje się cyfrowa, gotowa do wykorzystania wersja opisywanego elementu.
Podana ścieżka pozwala zlokalizować plik na płycie w odpowiednich folderach.
.. /Wstęp
/Przykład
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Słowniczek
Typografia
Wzajemne relacje pomiędzy elementami graficznymi strony (rozmiar i typ czcionki,
odstęp miedzy literami, itd.).

Znak graficzny
Graficzna identyfikacja Koła. Znak graficzny wraz z logotypem tworzą logo Koła.
Logotyp
Tekstowa prezentacja nazwy Koła. Logotyp wraz ze znakiem graficznym tworzą logo Koła.

Pole ochronne
Przestrzeń wokół elementu graficznego (np. logo lub znaku), w której nie może znajdować
się żadna inna forma graficzna. Właściwe utrzymanie proporcji przestrzeni pustej wokół
elementu graficznego służy zachowaniu jego cech i walorów plastycznych.

RGB (Red, Green, Blue − Czerwony, Zielony, Niebieski)
Jeden z systemów identyfikacji kolorów. Poprzez ustalenie odpowiednich proporcji
każdego z trzech kolorów bazowych uzyskiwane są odcienie pozostałych kolorów.
Stosowany głównie do wyświetlania kolorów na monitorach.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key black − Cyjan, Magenta, Żółty, Czarny)
Jeden z systemów identyfikacji kolorów. Poprzez ustalenie odpowiednich proporcji
każdego z czterech kolorów bazowych uzyskiwane są odcienie pozostałych kolorów.
Stosowany głównie do wyświetlania kolorów na monitorach.

Pantone
Jeden z systemów identyfikacji kolorów. Opracowany przez firmę Pantone.
Stosowany głównie przy wydrukach.

HEX (zapis heksadecymalny)
Jeden z systemów identyfikacji kolorów. Opiera się o sześć cyfr/znaków. Poprzez ustalenie
każdej z sześciu wartości uzyskuje się odcienie pozostałych kolorów. Stosowany
do rozwiązań internetowych.
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Nazewnictwo

Zapis nazwy Koła w języku polskim
Zapis pełny

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
Oficjalna nazwa Koła.
Zapis stosowany w przypadku pierwszej wzmianki o Kole w dokumencie.

Uzupełnienie zapisu pełnego

przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska
na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
Uzupełnienie stosowane w przypadku,
gdy należy wskazać przynależność do struktur uniwersyteckich.

Zapis skrócony

SKN SPATIUM lub Koło
Zapis stosowany w przypadku kolejnych wzmianek w dokumencie
bądź w miejscach, w których zapis pełny nie może zostać użyty.
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Zapis nazwy Koła w języku angielskim
Zapis pełny

Student Research Circle of Spatial Economy
at the University of Lodz SPATIUM
Oficjalna nazwa Koła.
Zapis stosowany w przypadku pierwszej wzmianki o Kole w dokumencie.

Uzupełnienie zapisu pełnego

affiliated with the Department of Regional Economics
and Environment at the Faculty of Economics and Sociology
Uzupełnienie stosowane w przypadku,
gdy należy wskazać przynależność do struktur uniwersyteckich.

Zapis skrócony

SPATIUM lub Circle
Zapis stosowany w przypadku kolejnych wzmianek w dokumencie
bądź w miejscach, w których zapis pełny nie może zostać użyty.

Tłumaczeń nazwy na inne języki obce nie stosuje się.
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Typografia

Krój podstawowy:

Avenir LT Com 55 Roman
.. /Typografia
/Avenir

Stosowany priorytetowo
w dokumentach i publikacjach.

AaAąBbCcĆćDdEeĘęFfGg
HhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓó
PpRrSsTtUuWwXxYyZzŹźŻż
1234567890

Krój alternatywny:

AaAąBbCcĆćDdEeĘęFfGg
HhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓó
PpRrSsTtUuWwXxYyZzŹźŻż
1234567890

Arial Regular
Stosowany w dokumentach i publikacjach
tylko w przypadku, gdy niemożliwe jest
użycie kroju podstawowego.

Krój do tekstu ciągłego:

AaAąBbCcĆćDdEeĘęFfGg
HhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓó
PpRrSsTtUuWwXxYyZzŹźŻż
1234567890

Georgia Regular
Stosowany do tekstu ciągłego
w dokumentach i publikacjach.

Krój w logo:

AaAąBbCcĆćDdEeĘęFfGg
HhIiJjKkLlŁłMmNnŃńOoÓó
PpRrSsTtUuWwXxYyZzŹźŻż
1234567890

Avenir LT Com 35 Light
.. /Typografia
/Avenir

Stosowany wyłącznie
w logo Koła.
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Kolorystyka

Kolor podstawowy (zielony):
RGB
CMYK
PANTONE
HEX

R:0, G:154, B:61
C:92, M:0, Y:95, K:0
355C
#009A3D

Kolor dominujący
w przygotowywaniu materiałów
promocyjnych oraz dokumentacji.

Kolor uzupełniający I (fioletowy):
RGB
CMYK
PANTONE
HEX

R:56, G:9, B:130
C:91, M:100, Y:16, K:4
268C
#380982

Kolor uzupełniający
w przygotowywaniu materiałów
promocyjnych oraz dokumentacji.

Kolor uzupełniający II (szary):
RGB
CMYK
PANTONE
HEX

R:209, G:212, B:211
C:21, M:14, Y:15, K:0
427C
#D1D4D3

Kolor uzupełniający
w przygotowywaniu materiałów
promocyjnych oraz dokumentacji.

Kolor uzupełniający III (biały):
RGB
CMYK
HEX

R:255, G:255, B:255
C:0, M:0, Y:0, K:0
#FFFFFF

Kolor stanowiący podkład/tło
pod materiały promocyjne
oraz dokumentację.

Kolor uzupełniający IV (czarny):
RGB
CMYK
PANTONE
HEX

R:0, G:0, B:0
C:75, M:68, Y:67, K:90
426C
#000000
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Kolor używany do tekstu ciągłego.

Logo
Elementy składowe logo
Na logo SKN SPATIUM składają się znak graficzny oraz logotyp.

=

+

znak graficzny

logotyp

logo

Obowiązujące logo
.. /Logo

Zastosowanie tu znalazły krój w logo oraz dwa kolory: podstawowy (zielony)
i uzupełniający II (szary).
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Siatka proporcji logo
Siatka służy zachowaniu właściwych proporcji logo przy jego skalowaniu.

Pole ochronne logo
Pole ochronne wynosi jeden „kwartał” ze znaku graficznego.

11

Różne wersje kolorystyczne logo
.. /Logo
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Znak graficzny
Znak graficzny może być stosowany samodzielnie wyłącznie w szczególnych
i uzasadnionych przypadkach, wynikających np. z uwarunkowań technicznych.

Pole ochronne znaku graficznego
Pole ochronne wynosi jeden „kwartał”.
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.. /Logo
/Znak Graficzny

Korespondencja
Pismo
.. /Korespondencja
/Pismo

Pismo przygotowuje się na kartce formatu A4 o kolorze uzupełniającym III (białym).
Jego treść powinna zawrzeć się na jednej stronie. Pismo dzieli się na trzy podstawowe
części: nagłówek, tekst właściwy oraz stopkę.

!ód", dnia 22/01/2011
sygnatura 10/11/0000
tytu!

Imi" i Nazwisko
nazwa stanowiska
nazwa instytucji

nagłówek

tekst właściwy

stopka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend, libero viverra
hendrerit ullamcorper, mi eros congue risus, id semper turpis elit id lacus. Donec eleifend feugiat urna
quis tempor. Nunc pretium sodales metus, ut blandit libero rhoncus eu. Nunc non orci elit, eu
euismod ipsum. Nunc lacinia pharetra sapien, eu sagittis lacus varius at. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent rhoncus massa at risus
molestie facilisis. Sed libero augue, scelerisque id luctus et, ultricies quis orci. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla gravida consequat. Cras eu nisl nec leo ultricies
vulputate quis ac leo. In hac habitasse platea dictumst.
Nunc nec enim enim, quis egestas quam. Proin augue neque, condimentum id porttitor quis,
condimentum ut dolor. In suscipit venenatis purus, sit amet dignissim tellus feugiat a. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed ullamcorper
aliquet nulla sit amet mattis. Aliquam placerat dictum erat, ac pellentesque nulla aliquam non. Proin
vulputate lacus ut felis rhoncus sed tristique massa cursus. Praesent nec justo mauris, vitae viverra
magna. Sed at lacus a dolor tincidunt malesuada eget vitae ipsum.
In convallis sapien at enim tempor varius. Praesent vitae libero arcu, ut facilisis nunc. Nullam
arcu dolor, elementum nec varius eu, dictum vel tortor. Mauris vulputate pretium justo, ut mollis nibh
iaculis eu. Nulla eget ante sed diam mollis ultricies id at erat. Morbi eget justo quis purus fringilla
venenatis nec aliquam nisi. Proin ut massa nec metus viverra malesuada at eu mauris. Sed tristique
justo eu risus bibendum tempus. Vivamus est arcu, condimentum quis aliquam vitae, gravida a justo.
Proin sodales iaculis dolor, in tincidunt libero luctus id. Nam molestie, urna quis semper fringilla,
diam risus lobortis ipsum, eu congue velit est at enim.

Z powa#aniem,

Janek Kowalski

dr Jan Kowalski

Janek Kowalski

Jan Kowalski

Przewodnicz$cy
SKN SPATIUM

Opiekun Naukowy
SKN SPATIUM

Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
osoba do kontaktu: Jan Kowalski, tel. +48 333 333 333
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Nagłówek
W nagłówku umieszcza się logo Koła i Uniwersytetu Łódzkiego, datę wystosowania pisma
i jego sygnaturę.

Oba logo środkowane są względem krótszej długości strony. Logo Koła znajduje się
po lewej stronie, a po prawej umieszcza się logo Uniwersytetu Łódzkiego. Znak graficzny
w logo Koła odpowiada wysokością logotypowi Uniwersytetu.

Pod logo umieszcza się kolejno datę wystosowania pisma oraz jego sygnaturę. Wyrównuje
się je do prawej strony i zapisuje krojem do tekstu ciągłego. Sygnatura stanowi numerację
pisma i jest zapisywana w formacie „rok akademicki/numer pisma”. Numer pisma
jest zapisem czterocyfrowym. Przykładowo dla pisma nr 37 z roku akademickiego
2010/2011 sygnatura prezentuje się następująco: „10/11/0037”.

logo Koła
i Uniwersytetu
Łódzkiego

!ód", dnia 22/01/2011
sygnatura 10/11/0000
tytu!

Imi" i Nazwisko

data
wystosowania
i sygnatura

nazwa stanowiska
nazwa instytucji
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend, libero viverra
hendrerit ullamcorper, mi eros congue risus, id semper turpis elit id lacus. Donec eleifend feugiat urna
quis tempor. Nunc pretium sodales metus, ut blandit libero rhoncus eu. Nunc non orci elit, eu
euismod ipsum. Nunc lacinia pharetra sapien, eu sagittis lacus varius at. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent rhoncus massa at risus
molestie facilisis. Sed libero augue, scelerisque id luctus et, ultricies quis orci. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla gravida consequat. Cras eu nisl nec leo ultricies
vulputate quis ac leo. In hac habitasse platea dictumst.
Nunc nec enim enim, quis egestas quam. Proin augue neque, condimentum id porttitor quis,
condimentum ut dolor. In suscipit venenatis purus, sit amet dignissim tellus feugiat a. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed ullamcorper
aliquet nulla sit amet mattis. Aliquam placerat dictum erat, ac pellentesque nulla aliquam non. Proin
vulputate lacus ut felis rhoncus sed tristique massa cursus. Praesent nec justo mauris, vitae viverra
magna. Sed at lacus a dolor tincidunt malesuada eget vitae ipsum.
In convallis sapien at enim tempor varius. Praesent vitae libero arcu, ut facilisis nunc. Nullam
arcu dolor, elementum nec varius eu, dictum vel tortor. Mauris vulputate pretium justo, ut mollis nibh
iaculis eu. Nulla eget ante sed diam mollis ultricies id at erat. Morbi eget justo quis purus fringilla
venenatis nec aliquam nisi. Proin ut massa nec metus viverra malesuada at eu mauris. Sed tristique
justo eu risus bibendum tempus. Vivamus est arcu, condimentum quis aliquam vitae, gravida a justo.
Proin sodales iaculis dolor, in tincidunt libero luctus id. Nam molestie, urna quis semper fringilla,
diam risus lobortis ipsum, eu congue velit est at enim.

Z powa#aniem,

Janek Kowalski

dr Jan Kowalski

Janek Kowalski

Jan Kowalski

Przewodnicz$cy
SKN SPATIUM

Opiekun Naukowy
SKN SPATIUM

Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
osoba do kontaktu: Jan Kowalski, tel. +48 333 333 333
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Tekst właściwy
Tekst właściwy zawiera informacje o adresacie pisma, treść oraz podpisy osób pismo
kierujących. Wszystkie te elementy tworzone są w oparciu o krój dla tekstu ciągłego
w kolorze uzupełniającym IV (czarnym).
Na blok informacji o adresacie składają się kolejno: tytuł, imię i nazwisko, nazwa
pełnionego stanowiska oraz nazwa instytucji, którą adresat reprezentuje. Każda z tych
informacji umieszczona jest w osobnym wierszu. Margines lewy rozpoczyna się w połowie
krótszej długości strony. Tekst wyrównuje się do strony lewej, wytłuszcza się tytuł
oraz imię i nazwisko.
Treść pisma podlega justowaniu.

Tekst właściwy kończy się odpowiednim zwrotem (np. „Z poważaniem”) wyrównywanym
do strony prawej. Poniżej umieszcza się informacje o nadawcach pisma:
przewodniczącego Koła lub koordynatora projektu oraz opiekuna naukowego Koła.
Obie informacje środkowane są względem krótszej długości strony. Pod imieniem
i nazwiskiem umieszcza się pełnioną przez daną osobę funkcję. Odręczny podpis
wykonywany jest między obiema informacjami.

!ód", dnia 22/01/2011
sygnatura 10/11/0000
tytu!

Imi" i Nazwisko
nazwa stanowiska
nazwa instytucji

blok informacji
o adresacie

treść pisma

podpisy
nadawców

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend, libero viverra
hendrerit ullamcorper, mi eros congue risus, id semper turpis elit id lacus. Donec eleifend feugiat urna
quis tempor. Nunc pretium sodales metus, ut blandit libero rhoncus eu. Nunc non orci elit, eu
euismod ipsum. Nunc lacinia pharetra sapien, eu sagittis lacus varius at. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent rhoncus massa at risus
molestie facilisis. Sed libero augue, scelerisque id luctus et, ultricies quis orci. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla gravida consequat. Cras eu nisl nec leo ultricies
vulputate quis ac leo. In hac habitasse platea dictumst.
Nunc nec enim enim, quis egestas quam. Proin augue neque, condimentum id porttitor quis,
condimentum ut dolor. In suscipit venenatis purus, sit amet dignissim tellus feugiat a. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed ullamcorper
aliquet nulla sit amet mattis. Aliquam placerat dictum erat, ac pellentesque nulla aliquam non. Proin
vulputate lacus ut felis rhoncus sed tristique massa cursus. Praesent nec justo mauris, vitae viverra
magna. Sed at lacus a dolor tincidunt malesuada eget vitae ipsum.
In convallis sapien at enim tempor varius. Praesent vitae libero arcu, ut facilisis nunc. Nullam
arcu dolor, elementum nec varius eu, dictum vel tortor. Mauris vulputate pretium justo, ut mollis nibh
iaculis eu. Nulla eget ante sed diam mollis ultricies id at erat. Morbi eget justo quis purus fringilla
venenatis nec aliquam nisi. Proin ut massa nec metus viverra malesuada at eu mauris. Sed tristique
justo eu risus bibendum tempus. Vivamus est arcu, condimentum quis aliquam vitae, gravida a justo.
Proin sodales iaculis dolor, in tincidunt libero luctus id. Nam molestie, urna quis semper fringilla,
diam risus lobortis ipsum, eu congue velit est at enim.

Z powa#aniem,

Janek Kowalski

dr Jan Kowalski

Janek Kowalski

Jan Kowalski

Przewodnicz$cy
SKN SPATIUM

Opiekun Naukowy
SKN SPATIUM

Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
osoba do kontaktu: Jan Kowalski, tel. +48 333 333 333
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Stopka
W stopce umieszczane są informacje z danymi kontaktowymi. Blok informacji zawiera się
w marginesach określonych przez treść pisma. Od lewej strony umieszcza się linię
w kolorze podstawowym (zielonym), a jej wysokość uzależniona jest od ilości zawartych
w stopce informacji. Stopka opracowywana jest krojem podstawowym.
W pierwszym wersie umieszcza się pełną nazwę Koła i wytłuszcza się ją. W drugim wersie
umieszcza się uzupełnienie zapisu pełnego. Następne wersy dotyczą adresu
korespondencyjnego, adresu mailowego, strony internetowej.
Ostatni wers wskazuje osobę do kontaktu. Następuje podanie jej imienia i nazwiska
oraz numeru telefonu komórkowego.

!ód", dnia 22/01/2011
sygnatura 10/11/0000
tytu!

Imi" i Nazwisko
nazwa stanowiska
nazwa instytucji

zapis pełny
nazwy Koła
oraz uzupełnienie
zapisu pełnego

informacje o adresie
korespondencyjnym,
adresie mailowym
i stronie
internetowej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend, libero viverra
hendrerit ullamcorper, mi eros congue risus, id semper turpis elit id lacus. Donec eleifend feugiat urna
quis tempor. Nunc pretium sodales metus, ut blandit libero rhoncus eu. Nunc non orci elit, eu
euismod ipsum. Nunc lacinia pharetra sapien, eu sagittis lacus varius at. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent rhoncus massa at risus
molestie facilisis. Sed libero augue, scelerisque id luctus et, ultricies quis orci. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla gravida consequat. Cras eu nisl nec leo ultricies
vulputate quis ac leo. In hac habitasse platea dictumst.
Nunc nec enim enim, quis egestas quam. Proin augue neque, condimentum id porttitor quis,
condimentum ut dolor. In suscipit venenatis purus, sit amet dignissim tellus feugiat a. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed ullamcorper
aliquet nulla sit amet mattis. Aliquam placerat dictum erat, ac pellentesque nulla aliquam non. Proin
vulputate lacus ut felis rhoncus sed tristique massa cursus. Praesent nec justo mauris, vitae viverra
magna. Sed at lacus a dolor tincidunt malesuada eget vitae ipsum.
In convallis sapien at enim tempor varius. Praesent vitae libero arcu, ut facilisis nunc. Nullam
arcu dolor, elementum nec varius eu, dictum vel tortor. Mauris vulputate pretium justo, ut mollis nibh
iaculis eu. Nulla eget ante sed diam mollis ultricies id at erat. Morbi eget justo quis purus fringilla
venenatis nec aliquam nisi. Proin ut massa nec metus viverra malesuada at eu mauris. Sed tristique
justo eu risus bibendum tempus. Vivamus est arcu, condimentum quis aliquam vitae, gravida a justo.
Proin sodales iaculis dolor, in tincidunt libero luctus id. Nam molestie, urna quis semper fringilla,
diam risus lobortis ipsum, eu congue velit est at enim.

Z powa#aniem,

Janek Kowalski

dr Jan Kowalski

Janek Kowalski

Jan Kowalski

Przewodnicz$cy
SKN SPATIUM

Opiekun Naukowy
SKN SPATIUM

Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

dane osoby
do kontaktu

adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
osoba do kontaktu: Jan Kowalski, tel. +48 333 333 333
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Faks
.. /Korespondencja
/Faks

Faks przygotowuje się według zasad wykorzystywanych do tworzenia pisma. Różnice
dotyczą jedynie kolorystyki: używane są wersje dwukolorowe logo Koła i Uniwersytetu
Łódzkiego, a linia w stopce opracowywana jest w oparciu o kolor uzupełniający
IV (czarny).

!ód", dnia 22/01/2011
sygnatura 10/11/0000
tytu!

Imi" i Nazwisko
nazwa stanowiska
nazwa instytucji

logo Koła
i Uniwersytetu
Łódzkiego

linia w stopce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eleifend, libero viverra
hendrerit ullamcorper, mi eros congue risus, id semper turpis elit id lacus. Donec eleifend feugiat urna
quis tempor. Nunc pretium sodales metus, ut blandit libero rhoncus eu. Nunc non orci elit, eu
euismod ipsum. Nunc lacinia pharetra sapien, eu sagittis lacus varius at. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Praesent rhoncus massa at risus
molestie facilisis. Sed libero augue, scelerisque id luctus et, ultricies quis orci. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla gravida consequat. Cras eu nisl nec leo ultricies
vulputate quis ac leo. In hac habitasse platea dictumst.
Nunc nec enim enim, quis egestas quam. Proin augue neque, condimentum id porttitor quis,
condimentum ut dolor. In suscipit venenatis purus, sit amet dignissim tellus feugiat a. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed ullamcorper
aliquet nulla sit amet mattis. Aliquam placerat dictum erat, ac pellentesque nulla aliquam non. Proin
vulputate lacus ut felis rhoncus sed tristique massa cursus. Praesent nec justo mauris, vitae viverra
magna. Sed at lacus a dolor tincidunt malesuada eget vitae ipsum.
In convallis sapien at enim tempor varius. Praesent vitae libero arcu, ut facilisis nunc. Nullam
arcu dolor, elementum nec varius eu, dictum vel tortor. Mauris vulputate pretium justo, ut mollis nibh
iaculis eu. Nulla eget ante sed diam mollis ultricies id at erat. Morbi eget justo quis purus fringilla
venenatis nec aliquam nisi. Proin ut massa nec metus viverra malesuada at eu mauris. Sed tristique
justo eu risus bibendum tempus. Vivamus est arcu, condimentum quis aliquam vitae, gravida a justo.
Proin sodales iaculis dolor, in tincidunt libero luctus id. Nam molestie, urna quis semper fringilla,
diam risus lobortis ipsum, eu congue velit est at enim.

Z powa#aniem,

Janek Kowalski

dr Jan Kowalski

Janek Kowalski

Jan Kowalski

Przewodnicz$cy
SKN SPATIUM

Opiekun Naukowy
SKN SPATIUM

Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
osoba do kontaktu: Jan Kowalski, tel. +48 333 333 333
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Mail
Każdy mail wysyłany w związku z działalnością Koła opatrywany jest odpowiednią stopką.
Zawiera się w niej następujące informacje: zwrot pożegnalny, imię i nazwisko, pełnioną
funkcję, zapis pełny nazwy Koła i uzupełnienie zapisu pełnego, adres korespondencyjny,
adres e-mail i stronę internetową Koła. Poprawny zapis stopki przedstawia przykład.

zwrot
pożegnalny

imię i nazwisko
wraz z pełnioną
funkcją

zapis pełny
nazwy Koła wraz
z uzupełnieniem
zapisu pełnego

dane kontaktowe

Pozdrawiam,
Janek Kowalski
przewodniczący
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
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Koperty
Każde pismo wysyłane pocztą tradycyjną pakowane jest w specjalnie zaprojektowaną
kopertę. Bez względu na jej rozmiar, w lewym górnym narożniku umieszcza się logo Koła
natomiast pod miejscem przewidzianym na znaczek pocztowy, umieszcza się dane
odbiorcy. Są one wyrównywane do strony lewej i tworzone w oparciu o krój do tekstu
ciągłego w kolorze uzupełniającym IV (czarnym). Wytłuszcza się imię i nazwisko odbiorcy.

Rozmiar C6
.. /Korespondencja
/Koperta C6

Sz. P.

Juliusz Cezar

Dyrektor ds. przestrzeni
Fundacja Przestrze!
ul. Przestrzenna 28
90-234 PRZESTRZE"

Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
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Na tylnej części koperty umieszcza się blok informacji według zasad znanych z pisma.
Nie umieszcza się tu danych osoby kontaktowej.

Rozmiar DL
.. /Korespondencja
/Koperta DL

Sz. P.

Juliusz Cezar

Dyrektor ds. przestrzeni
Fundacja Przestrze!
ul. Przestrzenna 28
90-234 PRZESTRZE"

Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
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Dokumentacja elektroniczna
Slajd prezentacji
Slajd tytułowy tworzony jest w oparciu o zasady opracowane dla okładki publikacji (patrz
strona 30). Na siatce kwadratów umieszcza się kolejno tytuł prezentacji, imię i nazwisko
osoby wygłaszającej prezentację oraz logo Koła.
.. /Dokumentacja
elektroniczna
/Slajd prezentacji

Tłem dla slajdów z treścią właściwą prezentacji multimedialnej jest prowadzony pionowo
gradient, w którym kolor uzupełniający III (biały) przechodzi w kolor uzupełniający II
(szary). Nagłówki tworzone są w oparciu o krój podstawowy i kolor podstawowy (zielony).
Jeśli zajdzie potrzeba stworzenia pod-nagłówków, to tworzone są one w oparciu o krój
podstawowy i kolor uzupełniający I (fioletowy). Tekst właściwy tworzony jest w oparciu
o krój podstawowy i kolor uzupełniający IV (czarny). W prawym górnym narożniku slajdu
umieszcza się znak graficzny. Kolorystykę wykresów stosuje się tak, jak opisano to
w części Księgi omawiającej publikacje (patrz strona 38). Dla obrazów dopuszczalne jest
zastosowanie tzw. „odbicia lustrzanego”.

tytuł

imię i nazwisko

siatka kwadratów

logo

nagłówek

znak graficzny

tekst właściwy

gradient w tle

odbicie lustrzane
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Roboczy dokument elektroniczny
Roboczy dokument elektroniczny zawiera nagłówek, w którym umieszcza się znak
graficzny po stronie lewej, a po jego stronie prawej zapis „dokument roboczy” i nazwę
projektu, w ramach którego jest tworzony. Nagłówek oddziela się linią poziomą
od przestrzeni do dowolnego wykorzystania.
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Film
.. /Film

Film, stanowiący relację z organizowanego przez Koło wydarzenia, poprzedzany
jest dziesięciosekundowym „wstępem”, na który składają się prezentacja logo Koła
oraz nazwa wydarzenia z datą, kiedy się ono odbyło. Przejście z logo Koła na nazwę i datę
wydarzenia przybiera formę mozaiki. Tło „wstępu” wykonane jest kolorem
uzupełniającym III (białym), a tekst przygotowywany jest krojem podstawowym w kolorze
podstawowym (zielonym) − dla tytułu − oraz w kolorze uzupełniającym I (fioletowym) −
dla daty. Po „wstępie” następuje właściwa projekcja filmu.

logo Koła
czas trwania: 4 sekundy

przejście w formie
mozaiki
czas trwania: 2 sekundy

nazwa i data wydarzenia
czas trwania: 4 sekundy
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Materiały promocyjne
Wizytówka
Wizytówkę wykonuje się z papieru o kolorze uzupełniającym III (białym). Na jej froncie
umieszcza się wyłącznie logo Koła. Tył wizytówki przeznacza się na dane kontaktowe:
u góry pozostawia się wolną przestrzeń na odręczne informacje, z kolei dolną część
uzupełnia się informacjami według zasad znanych z pisma.

Front wizytówki

Tył wizytówki

miejsce
na odręczne
wpisanie
własnego
imienia
i nazwiska
oraz namiaru

Janek Kowalski
509 654 321
Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu "ódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i !rodowiska
na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
adres korespondencyjny: ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 "ód#
adres e-mail: spatium@uni.lodz.pl
strona internetowa: www.spatium.uni.lodz.pl
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.. /Materiały
promocyjne
/Wizytówka

Identyfikator
.. /Materiały
promocyjne
/Identyfikator

Identyfikator wykonuje się z papieru o kolorze uzupełniającym III (białym). Używając
kroju podstawowego w kolorze uzupełniającym IV (czarnym), umieszcza się imię
i nazwisko. Poniżej umieszcza się logo Koła. Identyfikator nosimy na smyczy, której kolor
zbliżony jest do koloru podstawowego (zielonego).

Magdalena Kurczy!ska
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Plakat
Plakaty tworzone są w formatach A4, A3, A2 lub A1. Szare tło odpowiada grafice
przygotowanej pod konkretne wydarzenie. Przeznacza się na nią 85% wysokości całego
plakatu. Kolejne 10% wysokości plakatu przeznacza się na pas w kolorze
uzupełniającym III (białym), na którym umieszcza się logo organizatorów. Logo Koła
zawsze umieszcza się na środku. Pozostałe 5% wysokości wykorzystywane jest
na odwołanie pod adres strony internetowej Koła.

Szablon plakatu

85% h

10% h
5% h
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Przykładowy plakat

Wi!cej informacji na: spatium.uni.lodz.pl
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Rozmieszczenie logo
W zależności od liczby partnerów współorganizujących wydarzenie promowane plakatem
stosuje się odpowiedni sposób rozmieszczenia logo.

bez partnerów

dwóch partnerów

29

czterech partnerów

Publikacje
Format i rodzaj papieru
Sugerowanym formatem dla wydawanych przez Koło publikacji jest B5. Okładka powinna
być wykonana z papieru kredowego błyszczącego. Wewnętrzne strony wykonywane są
z takiego rodzaju papieru, który wynika z budżetu przedsięwzięcia.

Okładka publikacji
Okładka publikacji bazuje na siatce kwadratów, z których każdy jest szeroki na 1/3
krótszej długości okładki. Wysokość najniższego rzędu kwadratów jest odpowiednio
powiększana, aby dostosować się do dostępnej przestrzeni. Kwadraty domyślnie
wypełnione są kolorami: kolorem podstawowym (zielonym), kolorem uzupełniającym I
(fioletowym) i kolorem uzupełniającym II (szarym). Zamiast wypełnienia kolorem
możliwe jest wypełnienie obrazem (wszystkie kwadraty lub wybrane).
Na front okładki nanosi się tytuł publikacji oraz nazwiska jej autorów. Oba bloki tekstu
tworzone są w oparciu o krój podstawowy. Wypełnia się je kolorem uzupełniającym III
(białym) dla zapewnienia maksymalnej czytelności. Tytuł publikacji wykonywany jest
w kolorze podstawowym (zielonym), a nazwiska autorów kolorem uzupełniającym II
(fioletowym). Teksty wyrównuje się do strony lewej.
Tył okładki również bazuje na siatce kwadratów, jednak ich najniższy rząd w całości
pokryty jest kolorem uzupełniającym III (białym). W kwadracie ze strony prawej
umieszcza się logo potencjalnego partnera, który uczestniczył w przygotowaniu publikacji,
lub pozostawia się go pustym. W kwadracie środkowym umieszcza się logo Uniwersytetu
Łódzkiego. W kwadracie ze strony lewej umieszcza się logo Koła. Nad nim tworzy się dwa
bloki tekstu z zastosowaniem kroju podstawowego w kolorze podstawowym (zielonym),
które są wypełnione kolorem uzupełniającym III (białym). Umieszcza się w nich kolejno
adres strony internetowej Koła oraz numer ISBN (jeśli jest on nadawany publikacji).
Jeżeli objętość publikacji wymaga przygotowania grzbietu, wykonywany jest w kolorze
uzupełniającym III (białym) i umieszcza się na nim wyłącznie tytuł publikacji opracowany
przy użyciu kroju podstawowego i koloru podstawowego (zielonego).
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Front okładki

siatka kwadratów
(tu wypełniona
obrazami)

blok tekstu
z tytułem
publikacji

blok tekstu
z nazwiskami
autorów

31

Tył okładki

siatka kwadratów
(tu wypełniona
kolorami)

adres strony
internetowej
Koła oraz numer
ISBN

spatium.uni.lodz.pl
ISBN 978-83-913754-5-7

logo Koła

42

logo
Uniwersytetu
Łódzkiego
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miejsce na logo
potencjalnego
partnera

Wnętrze publikacji
Strona pierwsza jest powtórzeniem okładki, jednak pozbawia się ją siatki kwadratów.
Umieszcza się tu również informację o miejscu i dacie wydania publikacji.
Strona druga zawiera informacje o recenzentach publikacji, jej redaktorach,
projektantach, fotografach, wydawcy itp. Umieszcza się tu także zapisy dotyczące praw
autorskich i numer ISBN. Fragment ten przygotowuje się w oparciu o krój do tekstu
ciągłego w kolorze uzupełniającym IV (czarnym).
Strona trzecia przeznaczona jest na spis treści. Tworzony jest on w oparciu o krój
podstawowy w kolorze uzupełniającym IV (czarnym).
Dalsze strony publikacji przeznaczone są pod tekst właściwy. Jest on tworzony krojem dla
tekstu ciągłego w kolorze uzupełniającym IV (czarnym) i podlega justowaniu. Nagłówki
tworzone są w oparciu o krój podstawowy i kolor podstawowy (zielony). Jeśli zajdzie
potrzeba stworzenia pod-nagłówków, to przygotowywane są one w oparciu o krój
podstawowy i kolor uzupełniający II (fioletowy). Podpisy pod rysunki i wykresy, przypisy
dolne oraz numeracja stron wykonywane są z użyciem kroju podstawowego i koloru
uzupełniającego IV (czarnego). Podpisy pod rysunki i wykresy wyrównuje się do środka.
Przypisy dolne wyrównuje się do strony lewej. Numeracja stron umieszczona jest
po środku w dolnej części każdej ze stron − nie umieszcza się jej jednak na stronach
pierwszej, drugiej i trzeciej, które opisano powyżej.
Dopuszcza się stosowanie bloków informacyjnych umieszczonych przy zewnętrznych
krawędziach stron. Wykonuje się je w kolorze podstawowym (zielonym) lub w kolorze
uzupełniającym I (fioletowym), a tekst tworzony jest w oparciu o krój podstawowy i kolor
uzupełniający III (biały).
Zaleca się umieszczanie zdjęć bezpośrednio przy krawędziach stron.
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Strona pierwsza

RAPORT Z BADA!
brak siatki
kwadratów

blok tekstu
z tytułem
publikacji

"ód# w oczach studentów
$ódzkich publicznych
uczelni wy%szych
IV edycja (2009-2010)

blok tekstu
z nazwiskami
autorów

redakcja:

dr Mariusz E. Soko!owicz
mgr Ewa M. Boryczka
mgr Ewelina Kina
mgr Anna W. Tomaszewska
Jakub Zasina
dr Marcin Feltynowski

blok tekstu
z datą
i miejscem
wydania

"ód# 2010
1
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Strona druga

Redakcja:

lista osób

Mariusz E. Soko!owicz
Jakub Zasina
Marcin Feltynowski
Katarzyna Miko!ajczyk

Konsultacje metodyczne i wspó!praca naukowa:

zapisy
o prawach
autorskich

dr in". Iwona Staniec

Sk!ad:
Jakub Zasina

Fotografie:
© Copyright by Jakub Zasina, #ód$ 2011 (#ód$)
© Copyright by Micha! Ludwiczak, #ód$ 2011 (sk!ad zespo!u badawczego)

numer ISBN
© Copyright by Studenckie Ko!o Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu #ódzkiego SPATIUM
& Fundacja Normalne Miasto Fenomen, #ód$ 2011.
© For this edition Katedra Gospodarki Regionalnej i %rodowiska Uniwersytetu #ódzkiego, #ód$ 2011.

Egzemplarz dost&pny do bezp!atnego pobrania ze stron internetowych:
www.spatium.uni.lodz.pl
www.region.uni.lodz.pl

ISBN 978-83-913754-5-7

4

35

Strona trzecia

Spis tre!ci

nagłówek

spis treści

Wst!p"

4

Charakterystyka respondentów"

8

Promocja #odzi w oczach studentów"

11

Rozwój miasta z perspektywy $ódzkich studentów.
Zalety%i%wady &ycia w #odzi"

15

To&samo'( miasta i $ódzkie miejsca spotka)"

24

Perspektywy &ycia i pracy w #odzi po uko)czeniu studiów"

32

Suplement: Wizerunek #odzi w oczach jej mieszka)ców
i%u&ytkowników"

41

Streszczenie"

44

Summary"

46

Sk$ad zespo$u badawczego"

48

Bibliografia"

52
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Jednym z obszarów badania by$a analiza si$y identyfikacji respondentów z "odzi(.
62% respondentów odpowiadaj(c na pytanie „Jak bardzo uto!samiasz si' z "odzi(?”
stwierdzi$o, !e lubi "ód), mimo, !e posiada ona swoje wady. Nale!y tak!e zwróci% uwag',
!e a! 22% badanych uwa!a si' za osoby bardzo mocno przywi(zane do "odzi. Zaledwie 5%
zadeklarowa$o, i! nie lubi tego miasta. Wyniki te s( zbie!ne z odpowiedziami na inne
pytanie: „Jak czujesz si' w "odzi?”, na które 80% ankietowanych odpowiedzia$o „bardzo
dobrze” lub „dobrze”. Tylko 1% badanych stwierdzi$o, !e czuje si' w "odzi „bardzo )le”.

To"samo#$ z miastem

Wiedz' na temat dzia$a& podejmowanych w "odzi respondenci czerpali przede
wszystkim z Internetu (61%), z prasy (47%), z plakatów, afiszy, billboardów i bannerów
reklamowych (42%). Zaledwie 1,5% ankietowanych wiadomo#ci te pozyskiwa$o
z oficjalnych spotka& z przedstawicielami w$adz miasta i regionu, co mo!e #wiadczy%
o s$abym bezpo#rednim kontakcie przedstawicieli w$adzy z mieszka&cami miasta.
Jednocze#nie po$owa badanych dost'p do informacji o wydarzeniach (spo$ecznych,
ekonomicznych i kulturalnych) dotycz(cych "odzi oceni$a jako wystarczaj(cy. Z kolei
a! 32% osób zasygnalizowa$o problemy z dost'pem do informacji lub stwierdzi$o,
!e w ogóle nie s( w tej kwestii poinformowani. Wyniki bada& wskazuj(, !e w "odzi maj(
miejsce problemy z komunikacj(, przede wszystkim z przep$ywem informacji mi'dzy
w$adzami miasta i jednostkami podleg$ymi a mieszka&cami i innymi u!ytkownikami
miasta.

Informacje o wydarzeniach w !odzi

53% respondentów stanowi$y kobiety, a 47% m'!czy)ni. Wiek zdecydowanej
wi'kszo#ci osób poddanych badaniu nie przekroczy$ 25 lat (72%). Najs$abiej
reprezentowan( grup( wiekow( by$y osoby maj(ce 66 lat i wi'cej (1%). Blisko 80%
badanych deklarowa$o, i! mieszka w "odzi, 12% pochodzi$o z jej okolic, a nieca$e 8%
stanowi$y osoby przyjezdne.

Na fali du!ego zainteresowania badaniami wizerunku miasta "odzi w#ród
studentów, Ko$o Naukowe SPATIUM postanowi$o przeprowadzi% podobne badanie w#ród
innych jej mieszka&ców i u!ytkowników. Dlatego w trakcie dwóch kolejnych edycji
Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w latach 2009 i 2010 przeprowadzono ankiet'
audytoryjn( w#ród osób odwiedzaj(cych stoisko Ko$a w Manufakturze. W przedsi'wzi'ciu
wzi'$y $(cznie udzia$ 262 osoby, odpowiadaj(ce na pytania to!same z zagadnieniami
poruszanymi w ankiecie kierowanej do $ódzkich studentów. Próba badawcza jest zatem
niereprezenatywna, jednak dostarcza ciekawych opinii na temat miasta od osób
odwiedzaj(cych Manufaktur'.

Suplement: Wizerunek !odzi
w oczach jej mieszka"ców i#u$ytkowników

nagłówek

numeracja
stron

pod-nagłówek

tekst ciągły

Tekst właściwy

Wykresy
Wykresy, bez względu na ich typ, bazują na sześciu możliwych do zastosowania kolorach.
Dla legend i wartości liczbowych używa się kroju podstawowego w kolorze
uzupełniającym IV (czarnym).

RGB
CMYK

R:231, G:161, B:61
C:2, M:30, Y:81, K:2

RGB
CMYK

R:188, G:45, B:48
C:5, M:86, Y:77, K:5

RGB
CMYK

R:111, G:1, B:121
C:51, M:74, Y:7, K:2

RGB
CMYK

R:46, G:87, B:5
C:80, M:48, Y:5, K:4

RGB
CMYK

R:93, G:150, B:72
C:57, M:8, Y:80, K:5

RGB
CMYK

R:125, G:128, B:127
C:44, M:34, Y:32, K:1
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Przykłady błędów
Niewłaściwe zestawienie kolorystyczne

Logo w niewłaściwych proporcjach

Niezastosowanie pola ochronnego

Użycie niewłaściwego logo
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Uwagi końcowe
Wszelkie materiały przygotowywane w związku z działalnością Koła, a nie ujęte
w niniejszej Księdze, powinny czerpać z jej zapisów i odnosić się do zaprezentowanych tu
wartości i przyjętych schematów postępowania.

Zapisy redakcyjne odnoszące się do Magazynu SKN SPATIUM „Kwartał” oraz strony
internetowej Koła zostaną opracowane i umieszczone w odrębnych dokumentach.
Zasady używania logo Uniwersytetu Łódzkiego określone zostały w Księdze tożsamości
Uniwersytetu Łódzkiego.
.. /Księgi
tożsamości
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Płyta DVD
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spatium.uni.lodz.pl

42

