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Wprowadzenie 
 

W niniejszym briefie znajdą Państwo istotne informacje dla projektu nowego systemu identyfikacji 

wizualnej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Należy szukać w nim 

informacji praktycznych o przebiegu Konkursu na koncepcję i zakresie opracowania, jak również 

wartościach i atrybutach, którymi powinien charakteryzować nowy wizerunek. Zawarliśmy w nim 

także wskazówki dotyczące kierunku zmian strategicznych w Akademii, które, mamy nadzieję, 

posłużą jako kreatywna inspiracja.  

 

Dokument ten podsumowuje założenia, które w marcu 2021 roku zostały wypracowane przy 

wsparciu studia projektowego Ergodesign, podczas warsztatów co-create w gronie dwudziestu 

reprezentantów społeczności Akademii – studentów, doktorantów, wykładowców: 

instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, dyrygentów, teoretyków muzyki, pracowników 

administracji oraz władz rektorskich. Na tych założeniach opierać się będzie nowe podejście Akademii 

do kształcenia muzyków w jej murach, którego nowa identyfikacja jest wizualnym przejawem. 

 

Bezpośrednią przyczyną zmian jest nadanie Akademii patrona w postaci wybitnego polskiego 

kompozytora, dyrygenta i pedagoga prof. dr h.c. mult. Krzysztofa Pendereckiego. Już teraz wiemy, 

że w Akademii zmieni się nie tylko nazwa i logo, lecz także podejście do misji edukacyjnej i zarażania 

pasją, którą jest muzyka.  

  



Tło i cel Konkursu 
 

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ogłasza konkurs na projekt systemu 

identyfikacji wizualnej wraz z logotypem. 

 

Od 1 stycznia 2021 roku Akademia Muzyczna w Krakowie nosi patronat w osobie wybitnego polskiego 

kompozytora, dyrygenta i pedagoga prof. dr h.c. mult. Krzysztofa Pendereckiego. Zmiana nazwy 

pociąga za sobą potrzebę zmiany znaku graficznego, a to z kolei jest świetną okazją by poprzez 

całościowo opracowany system identyfikacji wizualnej wraz z materiałami promocyjnymi 

zakomunikować zmiany w podejściu tej instytucji do realizacji jej misji.  

 

W nowym podejściu Akademia dąży do tego, by istnieć w świadomości wszystkich tych, którzy chcą 

zajmować ważne miejsce w świecie muzycznym w Polsce i zagranicą. Kształcić muzyków, ale także 

praktycznie przygotowywać ich do pracy w muzycznych zawodach. Być renomowaną instytucją 

edukacyjną, ale także instytucją tworzącą kulturę, z bogatą ofertą wydarzeń i wydawnictw dla 

melomanów. Akademia to przede wszystkim instytucja dydaktyczna, ale niemniej ważna jest jej 

działalność naukowa oraz kulturotwórcza.  

 

Zmiana wizerunku Akademii stanie się widocznym przejawem transformacji, jaką zapowiadają władze 

uczelni. 

 

Nowy system identyfikacji wizualnej musi służyć dotychczasowej działalności Akademii (edukacyjnej, 

stacjonarnej, krajowej, regionalnej, krakowskiej, dla uczelnianej społeczności). Powinien wspierać 

uczelnię w działalności kulturotwórczej (koncertowej, widowiskowej, wydawniczej, dla otwartej 

publiczności), międzynarodowej (odbiorcy niepolskojęzyczni) oraz w internecie i mediach cyfrowych. 

 

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy i międzynarodowy. Istotne etapy konkursu to: 

 

ETAP 1 – konkurs portfolio; na podstawie przedstawionych projektów Jury Konkursowe wybierze 

uczestników kolejnego etapu; 

 

ETAP 2 – konkursu koncepcji; na podstawie przedstawionych propozycji Jury Konkursowe wyłoni 

Laureata Konkursu. 

 

Następnie Laureatowi zostanie zlecone stworzenie pełnej identyfikacji wizualnej Akademii.  

  



O Akademii Muzycznej  
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
 

Akademia, założona ponad 130 lat temu, jest jedną z najważniejszych uczelni artystycznych w Polsce.  

 

Historia 
 

Jej historia sięga lutego 1888 roku kiedy to wybitny polski kompozytor Władysław Żeleński założył 

Konserwatorium Muzyczne, które działało w tej formule do 1945 (z przerwami w okresach I i II Wojny 

Światowej). W sierpniu 1945 r. ponownie rozpoczęło swoją działalność już jako Państwowe 

Konserwatorium Krakowskie, a od 1946 r - Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna.  

 

Okres najbardziej intensywnego rozwoju rozpoczął się w latach siedemdziesiątych, kiedy rektorem 

PWSM został prof. Krzysztof Penderecki – światowej sławy kompozytor. W 1979 uczelnia została 

przemianowana na Akademię Muzyczną w Krakowie. Dzięki działaniom prof. Krzysztofa 

Pendereckiego Akademia stała się uczelnią o światowej renomie i ważnym ośrodkiem kształcenia 

muzycznego w Europie Środkowej.  

 

Osobowość artystyczna Krzysztofa Pendereckiego wywarła ogromny wpływ na kulturę muzyczną oraz 

ukształtowała wiele wybitnych muzycznych postaci w kraju i za granicą. Sama Akademia pod jego 

przewodnictwem stała się instytucją opartą na nowoczesnych koncepcjach i osiągnięciach w sztuce, 

jak również badaniach i kształceniu w wymiarze międzynarodowym.  

 

Obecnie główną działalnością Akademii pozostają: twórczość, wykonawstwo, interpretacja i edukacja 

muzyczna. Kształcenie odbywa się w ramach kierunków studiów: instrumentalistyka (w tym jazz) 

i wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja muzyczna, muzyka kościelna. 

Akademia rokrocznie organizuje liczne wydarzenia artystyczne i naukowe.  

 

Prof. dr h.c mult. Krzysztof Penderecki zmarł 29 marca 2020 r. W grudniu 2020 roku Prezydent RP 

podpisał ustawę zmieniającą nazwę Akademii Muzycznej w Krakowie na: Akademia Muzyczna im. 

Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. 

 

Absolwenci 
 

Jako jedyna uczelnia w Polsce, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

posiada w gronie swoich absolwentów dwoje zwycięzców słynnego Międzynarodowego Konkursu 

Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – Halinę Czerny-Stefańską i Adama Harasiewicza. Także dwoje 

absolwentów zostało później Ministrami Kultury: Joanna Wnuk-Nazarowa (1997-1999) i Andrzej 

Zieliński (2001). W gronie absolwentów Akademii znaleźli się także m.in.: Krzysztof Penderecki, 

Bogusław Schaeffer, Stanisław Skrowaczewski, Jerzy Katlewicz, Antoni Wit, Kaja Danczowska, 

Joachim Grubich, Abel Korzeniowski.   

 



Działalność naukowa i kulturalna 

 

Kompozytorzy skupieni wokół Akademii, na czele z Krzysztofem Pendereckim, nazywani są krakowską 

szkołą kompozytorską; podobnie działalność naukową teoretyków skupionych wokół Mieczysława 

Tomaszewskiego określa się mianem krakowskiej szkoły teoretycznej. Tu powstały jako pierwsze 

w Polsce: akademickie studio muzyki elektroakustycznej (SME), Międzyuczelniana Katedra Organów 

(1957-1973 obejmująca działalnością całą Polskę), studia na kierunku Muzyka kościelna. Tu zrodziła się 

także Krakowska Koncepcja Wychowania Muzycznego.  

 

Wydarzenia 

 

Istotne w panoramie miasta, doroczne wydarzenia związane z Akademią to m.in. Dni Muzyki 

Organowej (od 1965), Letnia Akademia Muzyczna (od 1999), Międzynarodowy Konkurs Fletowy 

(od 1999) Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje” (od 2003) oraz Wiolonczelowy 

Konkurs im. K. Pendereckiego (od 2013). Organizowane są liczne koncerty, sympozja i seminaria 

teoretyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak np. XI International Congress on Musical 

Signification (2010), Axes – Triduum Nowej Muzyki,  Audio Art festival (od 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie kluczowych faktów z historii: 

 
 Ponad 130 lat działalności 

 Druga najstarsza uczelnia muzyczna w Polsce 

 Wybitni absolwenci (wybór):  

 Kaja Danczowska 

 Adam Harasiewicz 

 Jerzy Katlewicz 

 Kazimierz Kord 

 Abel Korzeniowski 

 Artur Malawski 

 Krzysztof Penderecki 

 Tomasz Stańko 

 Elżbieta Stefańska 

 Bogusław Schaeffer 

 Antoni Wit 

 

 Doktorzy Honoris Causa:  

 Krzysztof Penderecki (1994) 

 Paul Sacher (1997) 

 Mieczysław Tomaszewski (2001) 

 Helmuth Rilling (2003) 

 Peter Lukas Graf (2005) 

 Krystyna Moszumańska-Nazar (2007) 

 Henryk Mikołaj Górecki (2008) 

 Paul Badura-Skoda (2013) 

 Joshua Rifkin (2014) 

 Sir Neville Marriner (2015) 

 Papież Benedykt XVI (2015) 

 Kaja Danczowska (2016) 

 Ivan Monighetti (2017) 

 Barbara Świątek-Żelazna (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poprzednie logotypy: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



Kluczowe cele  
 

Akademia Muzyczna, to instytucja skupiająca i wspierająca społeczność muzyczną, by: 

 prowadzić działalność edukacyjną, artystyczną i naukową, kulturotwórczą; 

 kształcić indywidualności muzyczne, artystów-humanistów:  

wirtuozów, twórców, naukowców, pedagogów 

 wywierać istotny wpływ na kulturę muzyczną Polski i świata. 

 

  



Charakterystyka odbiorców 
 

Ze względu na szerokie spektrum działalności AMKP, jako jednostki edukacyjnej, artystycznej, naukowej, 

kulturotwórczej, w gronie odbiorców jej komunikatu znajduje się kilka kluczowych grup interesariuszy. 

Identyfikacja wizualna tej instytucji powinna uwzględniać potrzeby wizerunkowe i komunikacyjne 

wszystkich poniższych grup. 

 

W obszarze edukacyjnym 
 

Kandydaci, studenci, absolwenci 

Akademia kształci nowe pokolenia instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, dyrygentów, 

teoretyków oraz pedagogów. Kluczową grupą odbiorców są kandydaci na studia, studenci oraz absolwenci 

Uczelni. Uczniowie Akademii pochodzą w przeważnie z Polski (studenci zagraniczni pochodzą głównie  

z Chin i Ukrainy, ale także z Europy, obu Ameryk i Bliskiego Wschodu).  

 

Odbiorcy Ci stykają się z komunikatem marki poprzez media cyfrowe, drukowane, fizyczne, np. foldery 

informacyjne, stronę internetową, media społecznościowe, informacje mailowe, w końcu – budynek 

Akademii usytuowany w zabytkowym centrum Krakowa, jak i również elementy promocyjne pojawiające 

się na licznych koncertach studentów Akademii. Celem komunikatów jest zapewnienie stałego dostępu do 

informacji o  ofercie dydaktycznej  i organizowanych w Uczelni wydarzeniach, koncertach, konkursach, 

które umożliwiają rozwój muzyczny oraz budowanie relacji z instytucją i światem muzycznym.  

 

Dla grupy tej niezwykle istotnym celem jest rozwijanie swoich zdolności pod okiem mistrza, a tym samym 

uzyskanie pod Jego/Jej wpływem unikalnych umiejętności i wejścia do świata zawodowych muzyków. 

Dlatego niezwykle istotne jest, by nowy wizerunek komunikował wysoki prestiż, jaki Akademia posiada 

w środowisku muzycznym. 

 

Dobre wykształcenie w połączeniu z udziałem w konkursach oraz koncertach pozwala uzyskać 

doświadczenie zawodowe i budować portfolio. Dlatego istotne jest, by nowy wizerunek Akademii 

obejmował także tego typu wydarzenia.  

 

Studenci kierunków artystycznych narażeni są na ogromną presję i stres związany z działalnością 

artystyczną, dlatego ważne jest pokazanie przyjaznego oblicza uczelni i wsparcia, jakie daje jej 

społeczność. 

 

Akademia osiąga świetne wyniki kształcenia, jednak dla pozytywnego motywowania (kandydatów na 

studia do aplikowania, studentów do jak najlepszego ukończenia edukacji, absolwentów do podążania 

ścieżką kariery muzycznej) kluczowe jest pokazywanie nie tylko wybitnych osiągnięć, ale także 

codziennych pozytywnych emocji, przyjemności płynącej z obcowania z muzyką i ludźmi o tej samej pasji 

oraz wzmacnianie pozytywnych atrybucji, budujących motywację do realizacji marzeń. Kluczem do tego 

może być swoboda twórczości artystycznej i interpretacji muzycznej, otwartość i różnorodność, łamanie 

utartych kanonów, artystyczna wolność. 

 



Wszelkie elementy identyfikacji wizualnej w sposób niebanalny wzmacniające tożsamość społeczności 

Akademii są mile widziane. Społeczność ta jest wyjątkowa, wyjątkowo wrażliwa, pełna fantazji 

i niepozbawiona poczucia humoru. 

 

Placówki szkolne i przedszkolne  

Akademia przywiązuje dużą wagę do kontaktów ze szkołami muzycznymi I i II stopnia jako źródłem 

potencjalnego naboru kandydatów chcących kształcić się w jej murach. Ważne jest budowanie 

i utrwalanie wizerunku Akademii jako miejsca, w którym warto się kształcić, w którym wiele się dzieje, 

które jest oknem na muzyczny świat, daje klucz do artystycznego sukcesu i stanowi przestrzeń wolności. 

Akademia jest też źródłem wartościowej kadry nauczycielskiej dla szkół muzycznych i ogólnokształcących 

oraz przedszkoli, będących potencjalnym pracodawcą absolwentów Akademii. We wszystkich rodzajach 

placówek oświatowych studenci odbywają praktyki pedagogiczne nabywając doświadczeń w zawodzie 

nauczyciela. Ważne przy tym, by kształcenie w zawodzie nauczyciela nie kolidowało z wizerunkiem 

Akademii jako miejsca kształcenia wybitnych jednostek, indywidualności artystycznych. 

 

Pedagodzy i pracownicy uczelni 

Kolejną wewnętrzną grupą odbiorców komunikatu marki są pracownicy administracyjni oraz pedagodzy 

Akademii Muzycznej.  

 

Dla tej grupy istotną wartością jest prestiż związany z pracą w instytucji akademickiej w elitarnej sferze 

kultury, w szczególnie tak znaczącej jednostce jak AMKP. Praca ta pozwala na zrealizowanie misji 

społecznej, czyli kształcenia muzyków-humanistów. Akademia jak większość uczelni oferuje studia I i II 

stopnia, ale także prowadzi wysoko ocenianą, największą muzyczną w Polsce szkołę doktorską. Pedagodzy 

Akademii zostali wielokrotnie uhonorowani nagrodą Excellence in Teaching oraz w 2020 roku nagrodą 

Magnus in Doctrina. 

 

Odbiorcy ci stykają się z komunikatem marki poprzez dokumenty, materiały akcydensowe, materiały 

dydaktyczne, wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń budynku AMKP, plakaty i ogłoszenia związanych  

z wewnętrznym życiem uczelni czy oznakowaniem przestrzeni, stroną internetową.  

 
W obszarze naukowym 
 

Kongresy, sympozja, prezentacje naukowe, publikacje naukowe 

W ramach obszaru naukowego odbiorcami komunikatów AMKP są uczestnicy kongresów, sympozjów, 

konferencji muzycznych oraz czytelnicy publikacji naukowych AMKP – licznych książek i czasopisma 

naukowego. Elementami styku z marką są w tym obszarze materiały promocyjno-informacyjne, gadżety 

marki jak również prezentacje multimedialne, które mogą być prezentowane podczas tych wydarzeń.  

W tym obszarze celem AMKP jest prezentacja bogactwa oferty naukowej i artystycznej jako solidnej 

podstawy działalności akademickiej oraz ukazanie znaczenia i potencjału merytorycznego krakowskiego 

środowiska muzyczno-akademickiego w wymiarze międzynarodowym.  

 

W tym obszarze ważne jest podkreślenie potrzeby komunikacji marki AMKP za granicą, w związku z tym 

przemyślenie aspektów związanych z odbiorcami niepolskojęzycznymi. 



W obszarze artystycznym / kulturotwórczym  
 

Publiczność, słuchacze, widzowie 

W obszarze tym wizerunek Akademii wymaga nieco innego podejścia. Należałoby przemyśleć, które 

elementy instytucjonalnego wizerunku Akademii mogą stać się prostym, czytelnym, zapamiętywanym, 

nośnym wyróżnikiem w oczach szerokiej publiczności koncertowej i odbiorców wydawnictw Akademii. 

 

Ważne jest by identyfikacja dała się aplikować w sposób wyrazisty i nośny, co pozwoli na zwiększenie 

rozpoznawalności i widoczności autorskich wydarzeń muzycznych w środowisku artystycznym i w obiegu 

kulturalnym. Istotne jest również by była czytelna i możliwa do aplikacji w różnych materiałach 

promocyjno-informacyjnych (cyfrowych i drukowanych). 

 

Publiczność wydarzeń artystycznych Akademii to kluczowa grupa odbiorców, która styka się z materiałami 

marki takimi, jak afisze, bilety, foldery z repertuarem czy foldery promocyjno-informacyjne zarówno 

Akademii jak i samego wydarzenia.  

 

Instytucje kultury 

Istotną grupą w tym obszarze są instytucje kultury i sceny muzyczne, w których możemy wyróżnić 

filharmonie, orkiestry i chóry o charakterze instytucjonalnym, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Teatry 

(muzyczne i dramatyczne). Punktami styku z marką AMKP w tym przypadku są wszelkie materiały 

promocyjno-informacyjne samej uczelni, jak i również materiały dedykowane konkretnemu wydarzeniu 

(koncert, festiwal) tj. plakaty, foldery informacyjne, foldery z repertuarem. Ich celem jest promocja nie 

tylko samej marki AMKP, ale również jej wydarzeń.  

 

Ważne są również inne instytucje i gremia działające w domenie kultury, zainteresowane współpracą 

z Akademią jako instytucją o charakterze muzycznym i akademickim, takie jak: muzea, domy kultury, 

stowarzyszenia, fundacje i in. 

 

Inne ważne grupy odbiorców: 

 Miasto Kraków 

 Impresariaty w Polsce i za granicą 

 Media masowe i media społecznościowe 

 Kościoły i związki wyznaniowe 

 Narodowe Centrum Nauki 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 ministerstwa właściwe do spraw: kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji 

 

 

 

 

 

 



Kluczowe korzyści  
 

Korzyści emocjonalne: 

AMKP sprawia, że czuję… 

 elitarność i prestiż związany z postacią patrona Krzysztofa Pendereckiego oraz AMKP 

 niezwykłą relację mistrz-uczeń 

 miłość do muzyki   

 satysfakcję z tworzenia i pozostawienia po sobie śladu w postaci mojej twórczości  

 adrenalinę sceniczną 

 więź ze społecznością o tej samej pasji 

 możliwość odkrywania samego siebie 

 satysfakcję z realizacji ważnej misji społecznej, jaką jest kształcenie i wychowanie muzyczne 

młodych pokoleń 

 

Korzyści dla użytkownika: 

ponieważ pragnę… 

 studiować i rozwijać się pod okiem wybitnego mistrza 

 uzyskać dobre wykształcenie w wyniku indywidualnego budowania mojej ścieżki artystycznej 

 wypracować własny charakter muzyczny 

 budować relacje ze światem artystycznym 

 być rozpoznawalnym w świecie artystycznym 

 uzyskać wartościowe kontakty w środowisku muzycznym 

 postawić pierwsze kroki na profesjonalnej scenie w ramach koncertów AMKP 

 nauczyć się słuchać, komunikować, współpracować z ludźmi (np. w zespole, orkiestrze, chórze) 

 publikować teksty, książki, partytury 

 wyznaczać nowe trendy 

 

Korzyści funkcjonalne: 

AMKP zapewnia mi… 

 ukończenie najwyżej ocenianego kierunku w Polsce (dotyczy Wydziału Twórczości, Interpretacji 

i Edukacji Muzycznej, stan na 2021) 

 pełne wykształcenie teoretyczne i praktyczne 

 uzyskanie kwalifikacji, które umożliwiają przygotowanie do życia zawodowego muzyka 

 możliwość stworzenia własnej marki w świecie artystycznym 

 wspierające środowisko artystyczne 

 możliwość budowania dorobku zarówno w zakresie muzycznym, jak i organizacyjno-

administracyjnym poprzez prowadzenie autorskich projektów 

 bezpieczeństwo zatrudnienia w instytucji państwowej 

 

  



Kluczowe wartości 
 

― Kreatywność  

― Zaufanie  

― Wiedza  

― Determinacja  

― Autentyczność  

  



Archetyp: Twórca / Artysta 
 

Archetyp z grupy poszukujących struktury, porządku i zasad. 

 

Twórca pomaga w spełnianiu marzeń, szuka rozwiązań, inspiruje i sam jest inspiracją. Twórcy są 

kreatywni,  autentyczni, ekspresyjni. To właśnie dzięki wyobraźni są w stanie osiągnąć rzeczy pozornie 

niemożliwe. Kiedy widzą w czymś sens, dają z siebie wszystko. Uznawani są za perfekcjonistów. 

 

Głównym dążeniem Twórcy jest innowacja. Kocha wszystko, co niezwykłe. Twórcy cenią oryginalność 

i ekspresję wielozmysłową. Marki Twórcy oferują swoim użytkownikom narzędzia umożliwiające im 

realizację kreatywnych celów. Inspirują do działania. Zarażają swoją wizją. 

 

Twórca lubi pokazywać proces twórczy (!). Używa metafor, symboli, storytellingu, wyrazistej kolorystyki. 

Archetyp ten stawia na wyrażenie siebie bardziej niż na wtopienie się w tłum. Twórca lubi różnorodność  

i duży wybór.  

 

Motto: Jeśli jesteś w stanie coś sobie wyobrazić, to jesteś w stanie to osiągnąć. My Ci pomożemy! 

 

Istota marki: emocje i przyjemność obcowania z muzyką, innymi muzykami, sceną, publicznością, 

kreowanie świata muzycznego i niezwykłych doznań. 

 

Pragnienie: Zrealizowanie marzenia o kreacji, tworzenie nowego w kulturze. 

 

Lęk: przed byciem przeciętnym, niezauważonym, niewystarczająco dobrym; lęk przed porażką. 

 

Strategia: Rozwijanie swoich artystycznych umiejętności, uczenie się od najlepszych, wyrażanie siebie, 

dążenie do doskonałości (Per Academiam ad astra). 

 

Motywator: Adrenalina sceniczna, owacje, wyjątkowość... 

  



Kluczowe atrybuty 
 

 Nowoczesne narzędzia i komunikacja z poszanowaniem tradycji, podkreśleniem prestiżu  

i elitarności postaci, historii i dokonań; 

 Otwartość, przyjazność wobec młodzieży; 

 Radość, przyjemność płynąca z obcowania z muzyką; 

 Działanie, a nie tylko efekt końcowy (pokazanie Akademii „od kuchni”); 

 Społeczność ludzi o tej samej pasji, nastawiona na współpracę, a nie konkurencję.  

 Motywacja do pokonywania trudności na drodze do spełnienia marzeń (pozytywne atrybucje); 

 Kultura muzyczna,  

 Wymiana emocji i doświadczeń 

 Relacja mistrz-uczeń 

  



Identyfikacja – kwestie praktyczne 
 

Opracowana identyfikacja powinna być praktyczna i prosta do wdrożenia, a przy tym uniwersalna. 

Konieczne jest, by opracowane elementy były odpowiednio zdefiniowane (wymiary, układ, 

przestrzenie kolorystyczne, techniki wykonania, specyfikacja mediów np. rodzaju papieru, kroje 

pisma, zasady edycji, itp.), jednoznacznie nazwane i opatrzone opisem kontekstu użytkowego, który 

umożliwia bezbłędne użycie. 

 

Identyfikacja powinna być przygotowana do wdrożenia tak, by umożliwić wdrożenie zgodne z wizją 

autora projektu oraz edycję zgodną z zasadami przewidzianymi przez autora projektu wykonywaną 

przez osoby nie uczestniczące w procesie projektowania.  

  



Zakres II etapu Konkursu 
 

Po wyborze spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń minimum 3 projektantów / studiów 

projektowych, Jury Konkursowe zleci im wykonanie co najmniej 1 wstępnej koncepcji znaku w wersji 

pełnej i skróconej wraz z przykładowymi propozycjami jego użycia na: 

 elewacji budynku,  

 wizytówce, papierze listowym, kopercie, 

 poście do mediów społecznościowych  (cover foto, avatar, przykładowy post), 

 przypince (pinie),  

 torbie. 

 

Pozostałe przykłady użycia znaku pozostają w gestii Uczestnika, np. afisz koncertowy, blok z papierem 

nutowym. Udział w tym etapie jest finansowany na zasadach określonych w Regulaminie. 

Opracowanie musi być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym briefie. 

 

Wersja pełna oparta na pełnej nazwie instytucji w języku polskim, tj. Akademia Muzyczna im. 

Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz angielskim, tj. The Krzysztof Penderecki Academy of Music 

in Krakow. 

 

Wersja skrócona oparta na sygnecie i/lub akronimie słowno-graficznym, tj. AMKP. 

 

 


