
konkurs na nowe logo
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu



wstęp

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już ponad 40 lat. 
Organizatorem instytucji jest Urząd Marszałkowski.

Szeroka działalność OkiS-u owocuje organizacją wielu 
znaczących imprez kulturowych nie tylko na Dolnym Śląsku, 

ale także w całej Polsce, a niektóre wydarzenia 
sięgają daleko poza granice naszego kraju.



publiczność / grupa docelowa

nowe logo OKiS-u powinno być uniwersalne
i czytelne dla różnych grup, ponieważ jego odbiorcami będą 

zarówno dorośli jak i dzieci, osoby zainteresowane kulturą,
 a także przedstawiciele instytucji formalnych, urzędowych

wytyczne

*** logo ma być przedstawione w kilku wersjach:
1. z pełną nazwą instytucji 

(Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Instytucja Kultury 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego)

2. z nazwą skrótową
(OKiS)

*** logo musi dać się zintegrować z logo Dolnego Śląska 
(prosimy o pokazanie, jak logo będzie funkcjonowało

 w różnych układach z logo Dolnego Śląska)

*** logo musi pasować do wydarzeń, których
organizatorem jest OKiS.



funkcjonowanie obecnego logo
oraz jego zintegrowanie z logo Dolny Śląsk w różnych układach

nowe logo OKiS-u musi dać się 
zintegrować z logo Dolny Śląsk.



Z czym Panu/Pani kojarzy się przedstawione poniżej logo? Proszę podać trzy skojarzenia.

obecny wizerunek logo OKiS-u (wyniki badań)

najczęstrze odpowiedzi: 

nic 107 odp.

grzebień 93 odp.

widelec 82 odp.

słońce 74 odp. 

twarz 65 odp.

maska 59 odp.

kobieta 54 odp.

kometa 48 odp.

twarz kobiety       37 odp.

fryzjer  34 odp.

zachód słońca        33 odp.

dziewczyna  26 odp.

flaga japonii 22 odp.

chmura 18 odp.

cień  14 odp.

szybkość 11 odp.

pytanie do respondentów brzmiało:

ANALIZA WYNIKÓW:
Nowe logo powinno mieć jasne i pozytywne przesłanie.

Chcemy, aby forma była czytelna, przejrzysta
i przywodziła na myśl skojarzenia związane z kulturą
oraz sztuką. Logo musi być uniwersalne i zrozumiałe

dla każdego. Musi być elementem podstawowym całej
architektury marki.
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klaudia.bracisiewicz@okis.pl

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

igor.wojcik@okis.pl

kontakt


