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Przykładowe tematy w pracowni:

Podczas każdego semestru studenci realizują od trzech do pięciu zadań 
praktycznych. Służą one biegłemu opanowaniu warsztatu typograficz-
nego oraz nabyciu zdolności poprawnego i swobodnego kształtowania 
wypowiedzi plastycznych z wykorzystaniem litery. Realizację wszystkich 
ćwiczeń każdorazowo poprzedzają prezentacje i wykłady teoretyczne, które  
w usystematyzowany sposób omawiają historię typografii, zagadnienia 
objęte programem nauczania oraz przygotowują do realizacji poszcze-
gólnych tematów. Drugą formą wprowadzenia do pracy nad zadanymi 
tematami są warsztaty odbywające się podczas zajęć. Korekty i konsul-
tacje mają formę otwartej, wspólnej dyskusji dydaktycznej lub rozmowy 
indywidualnej. Każdy semestr nauczania kończy egzamin sprawdzający 
przygotowanie teoretyczne.

Twórczość to...?

Zła organizacja materiału tekstowego może utrudniać lub wręcz uniemoż-
liwiać jego zrozumienie. Podstawowym celem typografii zawsze było –  
i nadal jest – ułatwianie odbioru treści, tworzenie przemyślanych, przej-
rzystych i funkcjonalnych form z użyciem liter. Współczesna typografia 
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jest pod tym względem jeszcze bardziej wymagająca, bo jej zadaniem jest 
usprawnienie orientacji w coraz bardziej złożonych strukturach informacji.

Rewolucja cyfrowa, której jesteśmy dziś świadkami, jest momentem,  
w którym dotychczasowe standardy i praktyki związane z komunikacją 
typograficzną muszą zostać na nowo zdefiniowane. Typografia to rzemiosło. 
Biegłe posługiwanie się warsztatem typograficznym wymaga przyswojenia 
rozległej wiedzy teoretycznej, poznania wielu pojęć, norm i standardów, 
nauki obsługi specjalistycznego oprogramowania. Przede wszystkim jednak 
wymaga zdobycia dużego doświadczenia praktycznego.

W procesie tworzenia najważniejsze jest....? 

Realizacje typograficzne na wysokim poziomie potrzebują interdyscypli-
narnej wiedzy. Aby komunikat typograficzny był skuteczny i jednocześnie 
atrakcyjny wizualnie, należy zadbać o niego na kilku poziomach: meryto-
rycznym, graficznym i artystycznym projektowanego dzieła. Typografia 
to dziedzina, w której istotne jest matematyczne myślenie, precyzja, 
skrupulatność. Wymaga odpowiedniego nastawienia, regularnej pracy  
i dużego skupienia.  Demokratyzacja kultury sprawia, iż zmienia się rola 
artysty projektanta oraz charakter jego pracy. Współczesna edukacja arty-
styczna powinna zatem budować szersze perspektywy; wymaga nauczania 
kolejnych wartości, takich jak otwartość, umiejętność współkreacji i pracy 
zespołowej.

Od studenta wymagamy...? 

Niezwykle ważne (i trudne zarazem) jest znalezienie odpowiedniego 
balansu między kształceniem artystycznym i projektowym. Naszym 
zadaniem jest nauczenie studentów łączenia indywidualnej wrażliwości 
i oryginalności przekazu z poszanowaniem jego nadrzędnych funkcji 
użytkowych. Właściwe pogodzenie wartości funkcjonalnych i estetycz-
nych, traktowanie w typografii atrakcyjnej formy na równi z celowością 
przekazu jest najistotniejszym zadaniem edukacyjnym w naszej Pracowni. 
Warunkiem skutecznej edukacji jest zaangażowanie ze strony studiujących. 
Typografia to dziedzina, w której istotne jest precyzja i skrupulatność. 
Wymaga odpowiedniego nastawienia, regularnej pracy i dużego skupienia.



 
Studenta uczymy...? 

Aby skutecznie nauczać na potrzeby Katedry Grafiki Projektowej (częścią 
której jest Pracownia), szczególny nacisk kładziemy na pierwszy filar pro-
gramu, czyli zagadnienia typograficzne związane z edycją i składem tekstu. 
Dużo czasu poświęcamy na pracę w programie Adobe InDesign, którego 
znajomość jest niezbędna w kolejnych latach edukacji na Wydziale Grafiki. 
Kursanci zapoznają się z zasadami organizacji materiału tekstowego na 
potrzeby tworzenia rozmaitych projektów z obszaru grafiki użytkowej. 
Omawiana jest struktura różnorodnych projektów typograficznych, sposoby 
odpowiedniej hierarchizacji informacji tekstowych (budowanie makiet, 
relacji obrazu z tekstem). Poruszane są zagadnienia dotyczące czytelności 
i funkcji tekstu, różnic między typografią dziełową i akcydensową, a także 
szereg praktycznych kwestii dotyczących dtp czy korzystania z fontów 
(występujące formaty, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzania).

Umiejętność posługiwania się narzędziami pisarskimi, praca z tuszem  
i stalówką pomagają zrozumieć istotę budowy liter oraz rodowód wszyst-
kich elementów tworzących ich współczesną formę. Kilka zadań podczas 
czterech semestrów kursu poświęcamy kaligrafi i podstawom projekto-
wania pism. Podczas zajęć studenci stają przed próbą stworzenia wła-
snego kroju pisma, unikatowego liternictwa dedykowanego na pzykład 
na potrzeby szyldów. Wprowadzające warsztaty z kaligrafii oraz podstaw 
projektowania pism przygotowuje i cyklicznie prowadzi asystentka mgr 
Eugenia Tynna. 




























































