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Przykładowe tematy w pracowni:

projekt okładek serii wydawniczej, projekt znaku i sygnetu wydawnictwa, 

projekt okładki i skład raportu o stanie czytelnictwa w Polsce, projekt 

okładki i skład artykułu naukowego

Projektowanie znaczy... ? / Twórczość to... 

wybieranie środków plastycznych w zależności od treści i rodzaju 

projektu. To konstruowanie formy publikacji poprzez proces budowania 

kompozycji, dobór kolorów i dpowiednich krojów, szukania napięć pomię-

dzy poszczególnymi elementami i sięgania po zaskakujące rozwiązania.

W procesie tworzenia najważniejsze jest....

zwracanie uwagi na szczegóły, kierowanie się zasadą less is more. Synteza, 

lapidarność i konsekwencja.



 
Od studenta wymagamy...? 

aktywnego uczestniczenia w zajęciach, systematycznej pracy nad zada-

niami i punktualnego oddawania projektów na określony w briefie 

termin. Zależy nam na projektowaniu w zgodzie z założeniami zadania, 

celności pomysłów i dbałości o szczegóły przy budowaniu układów 

typograficznych.

Studenta uczymy...? 

warsztatu projektowania ksiażek: porządkowania i hierarchizowania tre-

ści, umiejętnego łamania tekstów, tabel, przypisów, pracy z ilustracjami 

i przygotowania publikacji do druku. Kształcimy w zakresie dobierania 

języka graficznego w zależności od rodzaju wydawnictwa, nadawania 

projektom oryginalnej formy graficznej. 
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UNICODE:  A66E

Rękopiśmiennicza odmiana 
 litery „O”, składający się z sied-
miu ocznych O, połączonych 
w formie  ornamentu. Jedyny 
udokumentowany przykład 
użycia tego wariantu dotyczy 
 z astąpienia nim jednej z liter 
„O” w cerkiewnosłowiańskim 
słowie wieloocy, występują-
cym w słowie „serafini wielo-
ocy” w  Psałterzu z XV wieku 
przechowywanym w  Ławrze 
Troicko-Siergijewskiej.

UNICODE:  A66B

Jeden z wariantów cy-
rylickiej litery „O.” Litera 
występuje w niektórych rę-
kopisach sporządzonych 
we wczesnej cyrylicy, m.in. 
w zapisie słowa oko.

Ꙭ

UNICODE:  A66C

Jedna z odmian zapisu 
cyrylickiej litery „O”. Taki 
wariant graficzny wystę-
puje w niektórych zapi-
sanych wczesną cyrylicą 
tekstach w zapisie liczby 
podwójnej lub mnogiej 
słowa oko, przykładowo 
dwoje oczu.
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