
Narodowy Instytut
Muzyki i Tańca
skrócona księga znaku



2N IM IT    SYG N ET    symbolika

Syntetyczne formy wyrażające podstawowe pojęcia przyjmują 

postać abstrakcyjnego znaku. Zmienia on znaczenie w zależności 

od tego, jak zostanie obrócony. Można również dostrzec podobień-

stwo do inicjałów tych pojęć (T – taniec, M – muzyka). Ostateczna 

forma sygnetu NIMiT jest nachyloną pod kątem 45 p̊ostacią tej 

samej formy. Jest to jednocześnie litera inicjał – N.

T
taneczny

M
muzyczny

N
narodowy
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Podstawowym założeniem projektu było połączenie idei ruchu i dźwię-

ku w jednej, dynamicznej i syntetycznej formie. Ruch obrotowy, który 

jest podstawą wielu figur tanecznych, oraz falowa natura dźwięku, 

mogą być wyrażone poprzez ideogram o tej samej prostej formie.
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Konstrukcja znaku, przedstawiona na rysunku powyżej, opisana jest 

na siatce kwadratowej o szerokości 11 modułów. Szerokość elemen-

tów sygnetu (moduł Y) została optycznie skorygowana i powiększona 

o wartość o 1⁄25 szerokości modułu X (4%). Siatka pochylona jest pod 

kątem 45 .̊

3N IM IT    SYG N ET    konstrukcja



Minimalna skala reprodukcji logotypów NIMiT jest różna dla wariantu 

poziomego i pionowego. Przyjęto założenie, że liternictwo NIMiT nie 

może być publikowane w wielkości niższej niż 4,5 pt. 

7 mm

Minimalna wysokość logotypu podstawowego równa jest 9 mm.

Minimalna wysokość logotypu wertykalnego równa jest 7 mm. 

Minimalna wysokość sygnetu równa jest 4 mm.

9 mm

4N IM IT    LO G OT YP    warianty kompozycyjne     wielkości minimalne

Podstawowa postać logotypu NIMiT posiada kompozycję horyzontalną. 

Występuje również w wariancie anglojęzycznym. Logotyp z pełnym 

zapisem nazwy jest oznaczeniem pierwszego wyboru dla formatów 

znormalizowanych. 

Horyzontalny wariant ze skrótowcem NIMiT utworzonym od polskiej 

nazwy instytutu. Nie występuje w żadnym innym wariancie języko-

wym.  Dedykowany do formatów wąskich o centralnej kompozycji 

(flagi, grzbiety wydawnictw, etc.)

Sygnet bez informacji typograficznej może być stosowany w wyjąt-

kowych sytuacjach. Zwłaszcza wówczas, gdy pełni rolę elementu 

dekoracyjnego, lub w sytuacji, gdy nie ma gwarancji na prawidłową 

i czytelną reprodukcję tekstu. 

podstawowy  – horyzontalny uzupełniający – wertykalny  sygnet bez typografii

specjalny – jednowierszowy

4 mm

4 mmSzczególny wariant logotypu opracowany wyłącznie na potrzeby  

gadżetów reklamowych o płaszczyznach zadruku minimalnej wyso-

kości takich jak ołówki, długopisy, grzbiety notatkinów. 



W typografii logotypu zastosowany został krój Faktum w odmianie 

Regular oraz Medium (projektant: Rene Bieder). Charaktersytycz-

ny grotesk, występujący w 40 odmianach, pozwalający na zbudo-

wanie spójego estetycznie systemu obejmującego logotyp oraz całą 

strukturę typograficzną publikacji drukowanych i cyfrowych. 

W wersji podstawowej (horyzontalnej) i usupełniającej (wertykalnej)  

zastosowane zostały dwie rożne odmiany kroju Faktum. Wynika to 

z odmiennej relacji między skalą sygnetu i typografii obu wersji logo-

typu. Chcąc zachować sugestię jednorodnej grubości liter większa 

forma zbudowana została ze znaków cieńszej odmiany. 

Faktum Thin

Faktum thin Italic

Faktum ExtraLight

Faktum ExtraLight Itaic

Faktum Light

Faktum Light Itaic

Faktum Regular

Faktum Regular Itaic

Faktum Medium

Faktum Medium Itaic

Faktum SemiBold

Faktum SemiBold Itaic

Faktum Bold

Faktum Bold Itaic

Faktum ExtraBold

Faktum ExtraBold Itaic

5N IM IT     LO G OT YP     typografia     kroje pisma
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7N IM IT     KO LO RYST YK A     logotyp podstawowy     opis barw

Wersja barwna jest podstawowym oznaczeniem NIMiT. Jej użycie 

rekomendowane jest wszędzie tam, gdzie możliwe jest zastosowanie 

druku barwnego na białym tle.

 CMYK

  0 | 0 | 0 | 100

 RGB

 0 | 0 | 0

 PANTONE

  Black 6 C

 RAL

  9005

 CMYK

  0 | 100 | 100 | 10

 RGB

 179 | 18 | 24

 PANTONE

  200 C

 RAL

  3001



8N IM IT     KO LO RYST YK A     logotyp achromatyczny     opis barw

 CMYK

  0 | 0 | 0 | 0

 RGB

 255 | 255 | 255

 RAL

  9003

 (Signal White)

 CMYK

  0 | 0 | 0 | 100

 RGB

 0 | 0 | 0

 PANTONE

  Black 6c

 RAL

  9005

Logotyp achromatyczny (czarny ub biały) jest wersją uzupełniającą. 

Stosowany jest w sytuacjach, gdy nie jest możliwe lub wskazane 

zastosowanie druku barwnego na białym tle.

Wybór wersji achromatycznej do reprodukcji na tłach achroma-

tycznych, barwnych i niejednorodnych opisany jest na kolejnych 

stronach tej księgi. 

Wersja achromatyczna jest zawsze jednowalorowa. Czerwień syg-

netu z wersji podstawowej zastąpiona zostaje przez czerń lub biel 

(nie zachodzi konwersja półtonowa). 
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projekt graficzny: Marcin Władyka 
 
studio headmade 

Biuro Komunikacji NIMiT  ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa  +48 785 310 000  agata.szymczak@nimit.pl


