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1. emblémaarculati alapelemek       01.

Az egyelemű logó a gimnázium nevének első, képszerű eleme.

Mérete: 
szélessége: 2,6 cm,
magassága: 2 cm (és ezek arányosított változata).

Alapszíne: bibókék
R:     0
G:  51
B: 102

Színváltozatai:
fekete (hivatalos iratokon),
igény szerinti (egyéb artefaktumon).

Száraznyomós változatát ünnepi alkalmakkor lehet használni.

A kételemű logó kiegészül a gimnázium teljes nevével
vagy a(z arányosított) logó alatt,
vagy a(z arányosított) logóval azonos sorban.

Egy-egy tanév eseményéhez kapcsolódóan a logó kiegészülhet
egyéb képelemmel is. 

Bibó István Gimnázium

Bibó István Gimnázium



1. jelmondatarculati alapelemek       02.

Exempla docent

Kétrészes; a Kiss György készítette emlékplakett 
Bibó István portréjából és a Hini_Delobbal írt 
Exempla docent (a példák tanítanak) Seneca-szállóige
kapcsolata.



1. jelvényarculati alapelemek       03.

Formája 2,4 cm átmérőjű körlap; benne két felirat
(KISKUNHALAS, BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM), 
valamint a logó.
Színe: fehér alapon bibókék.



1. zászlóarculati alapelemek       04.

Két oldalán az osztott mezőben egy-egy felirat: az iskola 
neve, helye és alapításának éve, továbbá az iskola 
jelmondata. Színe: kék és fehér.



1. betűtípusarculati alapelemek       05.

Huni_Baltazar

0123456789öüóqwertzuiopőú
asdfghjkléáűíyxcvbnm
ÖÜÓQWERTZUIOPŐÚAS
DFGHJKLÉÁŰÍYXCVBNM,.-?

A logót tartalmazó dokumentumok betűtípusa Huni_Delob.

A ballagás és szalagavató meghívója Huni_Baltazarral készül.
A kiadványokon más betűtípus is megjelenhet.

Huni_Delob

0123456789öüóqwertzuiopőúas
dfghjkléáűíyxcvbnm
ÖÜÓQWERTZUIOPŐÚASDF
GHJKLÉÁŰÍYXCVBNM,.-?
0123456789öüóqwertzuiopőúas
dfghjkléáűíyxcvbnm



2. levélpapírarculati kiegészítők        01.

Mérete: A4-es
Betűtípusa: Huni_Delob.

Jelmondat: 12 p

Az iskola neve: 18 p, félkövér; a logó:1,16 cm · 1,5 cm
Bázisintézmény, referenciaiskola: 10 p

Elérhetőség: 8 p
6400 KISKUNHALAS
Szász Károly utca 21.
Telefon: 77/422-760; telefax: 77/424-995
e-mail: bibo.halas@gmail.com
www.bibo.halas.hu
OM-azonosító: 027 951



2. borítékarculati kiegészítők        02.

1, 5 cm

Bármely méret tartalmazza a logótól jobbra lévő, balra zárt  
közigazgatási címet.
Betűtípusa: Huni_Delob.

A borítékcímzés többi része követi a szabványt.
 



2. üzenőarculati kiegészítők        03.

Mérete: A6
Tanévenként változó vizuális megoldás, állandó elemei:
az üzenőt használó neve, telefonszáma, ímélcíme, az iskola 
neve és logója.



2. névjegyarculati kiegészítők        04.

Mérete : 5 cm · 9 cm, színe: R: 0, G: 51, B: 102. Betűtípusa: 
Huni_Delob (9-8-10-7-8-8-8 p). Kép: 0,54 cm · 0,7 cm.



2. multimédiaarculati kiegészítők        05.

A honlap, vetített képes előadás címlapján feltétlenül, a többi 
oldalon ajánlott a logó használata. 

Változatos – témához illő – megoldással készülhet.



3. meghívóarculati azonosítók        01.

A szalagavató és a ballagás meghívója kötött: mindig 
egymáshoz közelítő, hajtogattt változatban készül. 
Betűtípusa: Huni_Baltazar. 

A többi meghívó mindig az alkalomhoz illeszkedik, formátuma 
változatos, de a logót mindig tartalmazza.



3. ismetetőarculati azonosítók        02.

Tanévenként készített felvételi tájékoztató a leendő bibósok
számára. Vizuális képe változatos, elemei a jogszabályok miatt 
kötöttek. 
Betűtípusa: Huni_Baltazar.

A kétoldalas órarend a beiratkozásra készül el: az iskolai 
azonosítók mellett valamely diák munkáját is tartalmazza. 
Mérete: 5,6 cm · 21 cm.

Kiegészítője a házi olvasmányok jegyzéke.



3. kiadványarculati azonosítók        03.

Az impresszumban feltétlenül ajánlott a logó használata. 
Változatos – témához illő – megoldással készülhet.

A végzősök ballagási tarisznyája a kezdő és záró év száma 
mellett a logót is tartalmazza. Színe: bibókék.

A díjakkal járó oklevelek állandó elemekkel készülnek 
(lásd részletezve), az alkalmiak illeszkednek az eseményhez. 



3. öltözékarculati azonosítók        04.

Az ünnepi egyenruhán a jelvény szerepel mint azonosító.

A sportöltözék részeként a bibós zoknin és a pólón is 
megjelenik a (nem csak bibókék) logó.



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas A4-es. Huni_Freed betűtípussal (15-11-9-6 p), 
R: 0, G: 128, B: 128. 

01. diákság a diákságért



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (13 cm · 17 cm). Huni_Delob betűtípussal
(14-20-14-04-22-12-12-12-11 p), R: 0, G: 51, B: 102. 

02. dr. szabó miklós



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (16 cm · 22 cm). Előzékoldalon Huni_Delob
betűtípussal (11-6 p), 4,61 cm · 3,12 cm-es képpel. 
Szövegoldalon Goudy Old Style ATT (20-14-26-10-16-12-
10-8 p), R: 102, G: 51, B: 0. 

03. ember-természet 2000



3. díjarculati azonosítók        05.

Egyoldalas egyedi (12 cm · 18 cm), Huni_Delob betűtípussal 
(8-13-16-19-10-10-16-10-14-10-10 p), R: 204, G: 0, B: 102. 
Fenn száraznyomó.

04. érettségi dicséret



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (12 cm · 17 cm), Huni_Delob betűtípussal 
(8-13-16-16-10-10-16-14-10-10 p), R: 204, G: 0, B: 102. 
Előzékoldalon fenn száraznyomó, betűméret 6 p.

05. érettségi elnök elismerése



3. díjarculati azonosítók        05.

Egyoldalas A4-es, Huni_Alex Antigua Book betűtípussal 
(100-14-26-36-14-12 p), R: 77, G: 77, B: 77 és R: 206, G: 
96, B: 74. A színezett iskolakép mérete: 3,6 cm · 5 cm.

06. az év bibós érettségizője



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (13 cm · 18 cm), Monotype Corsiva
betűtípussal, az első oldalon 34-12-12-18-16 p, a másodiko
12-24-18-12-16-16-12-12-12 p, R: 0, G: 0, B: 0. 

07. gloria scholae



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (12 cm · 17 cm), Huni_Baltazar betűtípussal, 
az első oldalon 15-11-11-15-11-11-11-11-9-8-6 p, 
a másodikon Huni_Scribe Bold 14 p, színe: R: 0, G: 51, B: 102,
száraznyomóval.

08. bibós iskolapélda



3. díjarculati azonosítók        05.

Egyoldalas egyedi (13 cm · 18 cm), Huni_Bohemmal betűtípussal, 
14-14-(36)16-16-16-10-10-10-10-8-8 p, Színe: fekete és bibókék. 
Az embléma 1,3 cm · 1,7 cm,

09. kiemelkedő teljesítményért



3. díjarculati azonosítók        05.

A díj egy Pikó-díj (a mindenkori évszám és a díjazott neve) 
feliratú parádi kristályból, valamint egy – a díjazott nevét, 
a díjátadás idejét, az igazgató aláírását, az iskola bélyegzőjét 
tartalmazó, Huni_Delob betűtípussal írott oklevélből áll.

10. pikó-díj



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (16 cm · 22 cm), Huni_Delob betűtípussal, 
10; 18-12-12-12-12-18-12-12-12 p, Színe: R: 0, G: 51, B: 102. 
Az embléma felett száraznyomó,

11. pro ingenio



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (13 cm · 18 cm). Színe: R: 177, G: 27, B: 73. 
Az első oldalon Huni_Delob betűtípus: 10; 6-6-6-6-6 p.
Az embléma felett száraznyomó,
A másodikon Huni_Ballu (20 p), Huni_Fansa (16-16 p), 
Huni_Ballu (18) és Huni Fansa (13-9-7 p).

12. pro linguam dicendo



3. díjarculati azonosítók        05.

Kétoldalas egyedi (16 cm · 22 cm), Huni_Delob betűtípussal.
Színe: R: 0, G: 51, B: 102. Az első oldalon: kurzív 16 p.
A másodikon: 11-11-16-10-16-8-8-8-8-8-8 p, 
Az embléma felett száraznyomó, A fekete kép 4,32 cm · 4,24 cm.

13. pro schola



BIBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM

H-6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21.
+36-77/422-760
bibo.halas@gmail.com
www.bibo.halas.hu
OM-azonosító: 027 951

Összeállította: Veszelszkiné Huszárik Ildikó, 2009. augusztus
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