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3.

INFORMACIJE O ELKD

1. UVOD
Evropska komisija je leto 2018 razglasila za Evropsko leto kulturne dediščine (ELKD), ki predstavlja
priložnost, da po vsej celini proslavimo evropsko kulturno dediščino. Poleg kampanj, ki jih bodo
pripravile posamezne članice Evropske unije, bo Evropska komisija pripravila vseevropsko kampanjo, s
katero bo ozaveščala o raznoliki evropski kulturni dediščini.
Cilj Evropskega leta kulturne dediščine je predvsem »spodbujanje izmenjave in spoštovanja evropske
kulturne dediščine kot skupnega vira, z njim želimo ozaveščati o naši skupni zgodovini in vrednotah ter
okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru«.

1.1 Cilji kampanje
Ključni cilj kampanje je dvigniti zavedanje o pozitivnih učinkih, ki jih ima evropska kulturna dediščina
na gospodarstvo, družbo, turizem, zaposlovanje, mednarodne odnose, kulturno raznolikost,
vključenost v družbo in medkulturni dialog.
Glavni slogan kampanje je »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.«
Splošni cilji ELKD so promocija vloge evropske kulturne dediščine in njen pomen za kulturno
raznolikost in medkulturni dialog, pa tudi njen pomen za odnose med državami Evropske unije in
tistimi izven nje. Poleg tega pa je cilj kampanje tudi spodbujanje doprinosa evropske kulturne
dediščine k družbi in gospodarstvu.
Cilji na področju komuniciranja vključujejo:
1. Izobraževanje in povečanje poznavanja področja evropske kulturne dediščine.
2. Oblikovati občutek odgovornosti za ohranitev in ustvarjanje dediščine za prihodnje rodove.
3. Razumeti družbene in gospodarske priložnosti, ki jih prinaša evropska kulturna dediščina in jo
izpostaviti kot pomemben skupen vir.
Pričujoči dokument predstavlja različna razpoložljiva komunikacijska orodja in prinaša uporabne
namige, kako uspešno promovirati kampanjo in kako se vključiti v debato/pogovor.
Promocijski materiali se bodo tekom kampanje nadgrajevali, prav tako bodo sproti dopolnjeni namigi
in ideje, kako vključiti in komunicirati z vašo javnostjo na interaktiven način.
Pomagajte nam narediti Evropsko leto kulturne dediščine 2018 uspešno!

1.2 Pomembne informacije o evropskem letu kulturne dediščine
Poiščite več informacij o kampanji Evropsko leto kulturne dediščine in se naročite na bilten EYCH 2018,
kjer boste redno obveščeni o vseh novostih kampanje in razpoložljivih promocijskih materialih.
Lahko sledite tudi našim kanalom na socialnih medijih: Facebook in Twitter ali se vključite v pogovor s
ključnikom #EuropeForCulture.

2. VIDNI ZNAKI IN PROMOCIJSKI MATERIAL
2.1 Predloge
Pred in med ELKD bo razvita serija kampanj in promocijskih materialov. Dosegljivi so na:
https://www.dropbox.com/sh/k458ijg64rq8q59/AAB7EBRuWSRt4mUnL1QAWkjBa?dl=0

2.2 Vizualna identiteta/Logotip
A. Glavni logotip
To je glavni logotip Evropskega leta kulturne dediščine.
Narejen je v več različnih inačicah, ki so predstavljene v naslednji točki.
Prekrivajoča barvna pravokotnika

Zastava EU

Naslov
Font Bebas Neue Regular

Osnovni ključnik
Font EC Square Sand Cond Pro Medium

B. Logotip + slogan
Spodbujamo, da v vseh komunikacijskih materialih uporabljate logotip skupaj s sloganom. Kljub temu
sta lahko v določenih formatih (brošure, letaki …) ta dva elementa ločena, pri čemer dajte prednost
logotipu kot znaku, s katerim boste označevali svoje aktivnosti in materiale v okviru Evropskega leta
kulturne dediščine.

NAŠA DEDIŠČINA:
KJER PRETEKLOST
SREČA PRIHODNOST.

C. Logotipi partnerjev
Tako se logotip uporablja na publikacijah skupaj z ostalimi logotipi partnerjev.
Vsi logotipi naj se nahajajo na spodnjem robu vidnih sporočil.

2.3 Barve
Bistvo ELKD 2018 je različnost in različni vidiki in discipline kulturne dediščine. Zato je tudi vizualna
identiteta kampanje na voljo v različnih barvah in zainteresirani imajo prosto izbiro pri izbiri barv, ki jih
bodo uporabili pri pripravi svojih vizualnih materialov. Na voljo vam je 6 barvnih kombinacij (5 barvnih
+ 1 črnobela različica).

2.4 Minimalna velikost znaka
V skladu z navodili EU, zastava EU nikoli ne sme biti manjša od 10 mm.

2.5 Nepravilna uporaba znaka
Ne odstranjujte zastave EU

Ne dodajajte vzorcev na podlago

Ne spreminjajte barv

Ne spreminjajte fontov

Ne spreminjajte prosojnosti

2.6 Ključni elementi kampanje
A. Glavni znak

Ne spreminjajte razmerja med višino in širino

B. Ikone/znaki
Ikone/znaki predstavljajo različne sektorje s področja kulture, ki sestavljajo evropsko kulturno
dediščino. Na svojih vizualnih materialih morate izpostaviti enega ali več znakov, ki se navezuje na
vsebino.
Kiparstvo
Arhitektura
Fotografija

Literatura
Narava
Film

Ustvarjalnost

Kulinarika

Glasba

Digitalna
orodja

Moda

Šport

Uprizoritvene
umetnosti

C. »Copy line«
»Copy line« igra ključno vlogo pri razumevanju koncepta kampanje. Odražati mora dogajanje na sliki,
pri čemer vedno vključi tudi gledalca, in sicer tako, da misel konča s »Kaj pa ti?« aIi s podobnim
vprašanjem.

Danes sem imel prijetno in nepričakovano družinsko srečanje. Kaj pa ti?
D. Ključnik
#EuropeForCulture

E. Slogan

NAŠA DEDIŠČINA:
KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST
F. Zastava

2.7 Kako uporabljati ključne elemente
Skozi vse leto so nacionalni koordinatorji povabljeni, da izdelajo svoje inačice vidnih sporočil kampanje.
Lahko spremenite fotografijo in »copy line«. Informacije, kako spremeniti »copy line«, najdete pod
točko 2.5/C. Copy line.

A. Nespremenljivi elementi
Logotip:
- Položaj in transparentnost morata ostati
nespremenljiva.
- Barva se lahko spremeni v eno izmed barv,
predlaganih pod točko 2.3.

Ikone:
- Položaj in vrstni red znakov se ne sme
spreminjati.
- Poudarite ikone, ki so relevantne za posamezen
dogodek.
- Barva se lahko spremeni v eno od barv,
predlaganih pod točko 2.3.
Ključnik:
- Položaj mora ostati nespremenjen.
- Noben drug ključnik se ne sme uporabiti.
- Barva se mora ujemati z barvo, uporabljeno v
logotipu.

Zastava:
- Spremembe niso dovoljene.

Slogan:

-

Spremembe niso dovoljene.

B. Spremenljivi elementi

Podoba/Fotografija/Ilustracija

Copy Line
- Font PF Square je uporabljen v naših predlogah. Če
vam ni na voljo, prosim, uporabite Arial Regular,
idealno, če je razmik znakov 85%.
Slogan:
- Če se uporablja z enim logotipom partnerja, naj
bo položaj slogana blizu EU zastave.
- Vsebina slogana naj se ne spreminja.
Logotip vodilnega partnerja:
Vizualno naj bo enake teže kot zastava EU.
Njegov položaj naj bo vedno v spodnjem levem
kotu znotraj robov.

C. Souporaba barv
Spodnji primer je naveden le kot vzorec.
Barva, ki jo boste uporabili v logotipu, se mora odražati tudi v ključniku, »Copy lineu« in poudarjenih
ikonah. Upoštevajte, da bodo elementi pripravljeni v vseh evropskih jezikih.

D. Prosojnost logotipa
Znak mora biti toliko transparenten, da se podoba vedno nekoliko vidi skozenj.

2.8 Predloga za Powerpoint

Naslovna stran s podobo

Naslovna stran brez podobe

Notranja stran z vsebino

2.9 Predloga za Word
Pismo, format A4

2.10 Podpis pri komunikaciji v elektronskih sporočilih
Takole uporabljajte logotip ELKD v podpisih elektronskih sporočil:

Nacionalne koordinatorje vabimo, da uporabljajo logotip ELKD v svojem podpisu. Zaželeno je, da to
naredijo takole (lahko pa se sami odločijo, kako bodo to storili).

3. INFORMACIJE O ELKD

Ekipa ELKD2018 / Team EYCH2018
REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRSTVO ZA KULTURO / MINISTRY OF CULTURE
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
elkd.mk@gov.si

