НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ЛОГОСИСТЕМАТА
НА
КАНДИДАТУРАТА НА СОФИЯ
ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА
КУЛТУРАТА 2019

Уважаеми колеги,
Настоящите правила за използване на логосистемата на кандидатурата на София за Европейска
столица на културата 2019 са създадени, за да спомогнат за съгласуваното и еднотипно представяне на събитията и инициативите, свързани с участието на София в това престижно състезание, и
представляват нейния запазен знак.
Логосистемата бе избрана чрез онлайн гласуване
от всички граждани след международен конкурс,
проведен през 2010 г., в който участваха 75 проекта от 5 държави. Автор на избраната логосистема е Борис Бонев. Младият дизайнер е повлиян от
формата на щита от герба на София – хералдическа
комбинация от символи и знаци, представящи идентичността на столицата ни.
Ние споделяме отговорността да представяме
запазения знак на кандидатурата на София за Европейска столица на културата коректно във всички
форми на комуникация – печатна, онлайн, презентации и др. Наръчникът с правилата за използване дава указания как това да се случва.
КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЛОГОТО?
Логото задължително се използва от физически и юридически лица, изпълняващи проекти,
инициативи, кампании и събития в областта на
културата, изкуствата, обновяване на градската
среда и др., подкрепени както финансово, така и по
друг начин, от Столична община. Логото трябва да
се използва във всички форми на комуникация.
Логото може да бъде използвано от физически и юридически лица, които заявяват подкрепа за
кандидатурата на София.
Логото може да бъде използвано за изследователски и образователни цели, без задължително
да се заявява подкрепа към кандидатурата на София
с посочения по-долу текст.
КАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЛОГОТО?
Кандидатурата на София е кауза, около която всички ние обединяваме усилия и именно заради това логото задължително се поставя на челно
място, като се разграничава от логата на партньорите и спонсорите на инициативите и проектите.
Логото, трябва да бъде съпроводено с
текст: „..(име на организацията/лице) … подкрепя
кандидатурата на София за Европейска столица на
културата 2019” или „ ….(име на събитието) …. се
провежда в подкрепа на кандидатурата на София за
Европейска столица на културата 2019”. Това не
важи при използване на логото за изследователски
и образователни цели.
Текстът се изписва на английски, италиански и
френски езици както следва:
“…(Name of the organization) … endorses the candidacy
of Sofia for European Capital of Culture 2019”; “ …
(name of the event)… is implemented in support of Sofia

– Candidate for European Capital of Culture 2019”;
“ …. (Nome dell’organizzazione) … sostiene la candidatura
di Sofia a Capitale Europea della Cultura 2019”; “ ... (Nome
dell’evento) .... si svolge a sostegno della candidatura di
Sofia a Capitale Europea della Cultura 2019”;
“ ... (Nom de l’organisation) .... soutient la candidature
de Sofia pour Capitale Européenne de la Culture 2019”;
“ ... (Nom de l‘événement) .... se déroule pour soutenir
la candidature de Sofia pour Capitale Européenne de la
Culture 2019;
На интернет страниците на събитията,
които се организират в подкрепа на кандидатурата, или на съответните организации да бъде публикуван линк към www.sofia2019.bg. Интернет
банери с логосистемата могат да ви бъдат предоставени от екипа на Асоциация за развитие на
София.
При желание и възможност елементи от логосистемата да бъдат разработени и използвани
върху рекламни носители като химикали, тениски,
usb памет, шапки, торби, чанти, и др. е необходимо
предварителното съгласуване с екипа на Асоциация
за развитие на София, като се изпрати идеен проект на office@sofia-da.eu.
Подробна информация за правилата при използване на логосистемата София 2019: основни
варианти, цветове, шрифт, както и идеи за неговото разполагане на различни носители, се съдържат
в настоящия наръчник.
КОГА И КАК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЛОГОТО?
Абсолютно е забранено използването на логото на
кандидатурата на София за Европейска столица на
културата 2019:
за инициативи, нарушаващи човешките
права, подбуждащи към дискриминация и нетолерантност;
за комерсиално разпространение;
в нарушение на техническите спецификации на наръчника.
При възникнали допълнителни въпроси, чиито отговор не намирате в настоящия наръчник, можете да
се обърнете към екипа на Асоциация за развитие на
София на office@sofia-da.eu.
Асоциация за развитие на София е определена от
Столичния общински съвет за координатор на дейностите по подготовка на кандидатурата на града за ЕСК 2019 и притежава авторските права за
използване и репродуциране на логото. При необходимост ще отстояваме правата си върху тази интелектуална собственост.
Асоциация за развитие на София може без предизвестие да актуализира настоящия наръчник.
Благодарим ви, че разпространявате посланията
на кандидатурата на нашия град за Европейска столица на културата!
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