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Návod na používanie grafických dokumentov pre Týždeň slovenských knižníc 2022 
 
Milé knižnice, používajme jednotnú grafiku pri propagácií všetkých podujatí počas Týždňa slovenských 
knižníc, tak aby propagačný dosah tohto podujatia bol čo najväčší.  
 
Na stránke http://sakba.sk/aktivity/tyzden-slovenskych-kniznic/ nájdete skomprimované propagačné 
materiály v tejto štruktúre:  
 

1. Plagát – PDF, plagáty na prezentáciu TSK2022, 
2. Plagát - PowerPoint template, šablóna na editáciu plagátu a dopisovanie vlastných podujatí, 
3. Plagát - AI zdrojový súbor programu Adobe Ilustrátor pre editáciu, 

 
PDF_A obsahuje (bez dátumu konania)  

- prvá strana bez programu,  
- druhá strana s programom,  
- tretia strana s priestorom na Váš program. 

PDF_B obsahuje (s dátumom konania) 
- prvá strana bez programu,  
- druhá strana s programom, 
- tretia strana s priestorom na Váš program. 

 
4. Social - png podklady, návrhy grafiky TSK2022 
5. Social - power point template, editovateľné obrázky do ktorých si viete dopisovať vlastné podujatia, 
6. Social - psd podklad, editovateľný súbor vo formáte Adobe PhotoShop, 
7. Social – grafika upravená pre sociálne siete Facebook a Instagram. Formát 1x1, 1200x628, 

1920x1080, FB cover a 2 verzie FB profiloviek. 
 
PowerPoint šablóna obsahuje dve strany: 

- prvá strana bez dátumu s možnosťou prepisovať program, 
- druhá strana s dátumom a možnosťou prepisovať program. 

Po editácií PowerPoint-ovej šablóny si ju môžete uložiť do formátu JPEG (Uložiť ako -> Formát JPEG) a obrázok 
so svojím programom použiť na propagáciu.  
 
Fonty v prezentácii sú Arial Black a Mongolian Baiti, ktoré by tam mal mať každý automaticky v PC. 
 
Zdrojový súbor Adobe Ilustrátor je s prelinkovanými podkladmi a fontami, kde je všetkých 6 strán z bodu 1. 
pokope. V zdrojovom súbor je font Adobe Garamond Pro a Poppins. Obe sú v podpriečinku, čiže grafici, ktorí 
to nebudú robiť v PowerPointe a ktorí budú mať Adobe Illustrator si ich vedia nainštalovať. Prípadne nahradiť 
fontami Arial Black a Mongolian Baiti, ktoré sme použili ako náhradu pri Powerpoint template.  
 
V prípade otázok píšte na ondrej.latka@tuke.sk 

http://sakba.sk/aktivity/tyzden-slovenskych-kniznic/

