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Gott merki sem á að endast, þarf að vera tímalaust, hafið yfir tískustrauma og tækninýjungar.
Jafnframt þarf það að hafa sterka hugmynd að baki sér sem höfðar til starfsemi og virkni
viðkomandi fyrirtækis. Fyrir heilsteypta ímynd merkis þurfa margir grafískir þættir að vinna
saman ss. leturgerð, leturnotkun, litir, myndstíll og fleira.
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Taka þarf tillit til hverju sinni í hvaða tilgangi merki er notað, hvort um er að ræða opinbera
pappíra, auglýsingar, bílamerkingar, vegvísa, fatamerkingar eða annað.
Þessi handbók fjallar um rétta notkun merkis og útlit Háskólaseturs Vestfjarða og hvað ber að
varast. Hér eru upplýsingar um rétta litaskala fyrir hin ýmsu birtingarform og stærðarhlutföll.
Einnig eru sýnishorn af mismunandi notkun merkisins, bæði réttri og rangri.
Miklu máli skiptir að fara eftir fylgjandi fyrirmælum svo ímynd Háskólaseturs Vestfjarða sé sem
heildstæðust í hvaða birtingarformi sem er.
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Merki
Upprunalega er merkið
teiknað af Wilfried Emil
Bullerjahn.
Í núverandi útgáfu er
leturnotkun endurgerð
og litir stilltir.



3

Merki



Merkið er til í tveimur
útfærslum. Staðsetning
merkis ræður því hvor
útgáfan er notuð.
Útgáfu 1 af merkinu skal
ávallt staðsetja með autt
svæði í kringum allt merkið.

Útgáfa 1

Útgáfu 2 skal ávallt staðsetja
uppi í efra vinstra horni.
(Efri og vinstri kantur örva
skal liggja alveg við kant á
notkunarfleti (blæða).)
Einnig má nota örvarnar
stakar þegar það á við.
Útgáfa 2

Röng notkun
Ekki má nota letrið stakt

Ekki má breyta afstöðu texta
og örva.

Ekki má nota aðeins annað
tungumál í letri.
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Merki



Merkið er til í tveimur litaútgáfum. Annarsvegar til
notkunar á hvítum fleti og
hinsvegar á bláum fleti.
Merkið skal þó aðallega nota
á hvítum fleti.

Röng notkun
Ekki má blanda litanotkun
merkjanna saman.
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Litanotkun



Mikilvægt er að nota
réttar útgáfur af merkinu í
viðeigandi notkun, svo réttir
litir fáist í endanlegri útkomu.
Litaskilgreiningar
Skjálitur R/G/B (255)
Rauður
222/31/39
Blár
122/156/167
Prentlitur C/M/Y/K (4c)
Rauður
0/100/100/0
Blár
55/30/20/0
Pantone (SC)
Rauður
Blár

485
5425

Röng notkun
Of lítil eða mikil litamettun
(contrast)

Ekki má blanda nýjum litum
í merkið.

Forðist óreglulega bakgrunni.
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Merkið í fleti 1



Eftirfarandi reglur eiga við
útgáfu 1 af merkinu.
Merkið skal ávallt hafa
ákveðið lágmarksrými í
kringum sig, eins og skilgreint
er hér til hliðar.
Rýmið utan um merkið
jafngildir stærðinni á einni ör.

Flöturinn í kringum merkið
má stækka í allar áttir, en skal
ávallt vera rétthyrndur.

Röng notkun
Röng staðsetning í fleti

Ekki má breyta lögun flatarins
sem merkið er í. Þ.e. hann skal
ávallt vera rétthyrndur.
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Merkið í fleti 2



Eftirfarandi reglur eiga við
útgáfu 2 af merkinu.
Merkið skal ávallt sitja í
efra vinstra horni á fleti,
með ákveðið lágmarksrými í
kringum sig, eins og skilgreint
er hér til hliðar.
Rýmið utan um merkið
jafngildir stærðinni á einni ör.

Flöturinn í kringum merkið
má stækka niður og til
hægri, en skal ávallt vera
rétthyrndur.
Ef þörf er á að stækka merkið
upp eða til vinstri skal nota
útgáfu 1 af merkinu.

Röng notkun
Ekki má hafa bil að ofan eða
vinstra megin við örvarnar.
Ef þörf er fyrir því skal nota
útgáfu 1 af merkinu.

Ekki má breyta lögun flatarins
sem merkið er í. Þ.e. hann skal
ávallt vera rétthyrndur.
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Stærð merkis
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Merkið má nota eins stórt
og þörf er á, en aðeins má
stækka vektorskjöl upp
fyrir 100%. Vektorskjöl
hafa endinguna .eps
Öll önnur skjöl (.png) eru í
300dpi upplausn og þau má
ekki stækka.

∞ mm

Lágmarksstærð
Ekki má nota merkið minna
en 20 mm á breidd. Stærðin
miðar við örvar og merkið,
ekki flötinn sem merkið er á.

20 mm

Nöfn skjala



10

Búið er að útbúa merkið í
öllum helstu útgáfum og raða
upp í nafnakerfi.

Nafnakerfið í skrefum
Heiti
1. hsvest_

Skilgreining
Nafn seturs

2. arrows_
utg.1_
utg.2_

Aðeins örvar
Útgáfa 1
Útgáfa 2

3. print_
web_
office_

Fyrir prent
Fyrir vef
Fyrir skrifstofu

4. inv_
pos_

Blár grunnur
Hvítur grunnur

5. 4c.
rgb.
bw.

Fjórlitur (cmyk)
Skjálitur (rgb)
Svart/Hvítt

6. eps
png

Vektor skrá
Bitmap skrá

Dæmi
hsvest_utg.1_web_inv_4c.eps
1.
2.
3. 4. 5. 6.

Merkjunum er svo raðað í
möppur eftir sama nafnakerfi.

hsvest_utg.1_office_inv_rgb.png

hsvest_utg.1_office_pos_bw.png

hsvest_utg.2_print_inv_4c_eps

hsvest_utg.2_web_pos_rgb_eps

hsvest_arrows_office_inv_bw_jpg

hsvest_arrows_web_pos_rgb_eps

Letur



Aðalletur

Sun ExtraLight

Letrið í merkinu heitir Sun
og er frá leturfyrirtækinu
LucasFonts. Letrið er hannað
af Lucas de Groot árið 2001.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Letrið má nota í öllum
fáanlegum útgáfum. Þetta á
ekki við um merkið.
Hægt er að kaupa Sun letrið
á vefsíðunni:
www.fontshop.com
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Sun Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
Sun Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
Sun Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
Innanhúsletur

Tahoma Regular

Fyrir innanhúsnotkun, ef Sun
er ekki til staðar, má nota
letrið Tahoma Regular eða
Tahoma Bold.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
Tahoma Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz

Pappír



Nota skal pappírinn Arctic the
Volume í öll prentgögn fyrir
Háskólasetur Vestfjarða.

Arctic the Volume

Pappírinn er fáanlegur
hjá flestum prenturum og
er fluttur inn af Gunnari
Eggertssyni.
Hægt er að nálgast ókeypis
sýnishorn af pappírnum á
vefslóðinni:
www.arcticpaper.com/en/
services/Dummyshop/
Ef Arctic the Volume er ekki
fáanlegur skal notast við eins
hvítan pappír og hægt er.
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Ljósmyndir



Hér til hliðar eru leiðbeinandi
reglur um notkun á
ljósmyndum í öll gögn.

Almennt myndefni
Þegar verið er að kynna skólann í heild sinni mælum við með að nota fallegar náttúrumyndir,
ss. myndir teknar í firðinum, bæði að vetrar- og sumarlagi og myndir sem leggja áherslu á
náttúruperlurnar sem eru allt um kring. Með þessu er umhverfið notað til að heilla fólk að
svæðinu, og í framhaldi til að skoða skólann.
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Myndefni fyrir haf- og strandsvæðastjórnun
Hér ætti einnig að nota myndir úr náttúrunni, en með áherslu á hafið og ströndina. Hér væri
mjög gott að hafa fólk með á myndunum, nemendur við vinnu úti í náttúrunni. Þetta gefur
svæðinu mannlegri einkenni og sýnir að þetta eru staðir sem eru fyrir alla að heimsækja. Einnig
sýnir það að námið er verklegt og lifandi nám sem inniheldur rannsóknarferðir og ekki aðeins
setu á skólabekk.

Myndefni fyrir staðbunda kennslu
Hér er markhópurinn helst fólk sem er búsett á svæðinu og því ætti að leggja áherslu á að sýna
þeim svæðið sem þau þekkja, t.d. myndir af samfélaginu eða loftmyndir yfir bæinn.

Myndefni fyrir kynningar erlendis
Þegar kynningarefnið er hugsað út fyrir landsteinana er gott að nota myndefni sem leggur
áherslu á víðáttuna. Sem dæmi væri sniðugt að nota loftmyndir sem sýna svæðið í heild sinni
og með því einblína á náttúrufegurðina og sérstæðileika staðsetningarinnar, án þess að gera of
mikið úr einangruninni.

Ýmis notkun
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Bréfsefni og nafnspjöld

Peter Weiss
Forstöðumaður
Director
Suðurgata 12
400 Ísafjörður
Iceland

+354 450
3040
www.hsvest.is
Bestfjarðarkveðja
+354 450 3045 direct
info@hsvest.is
Best
Fjords
+354 869
3045
mobileWishes
weiss@hsvest.is

Suðurgata 12
400 Ísafjörður
Iceland

+354 450 3040
www.hsvest.is
info@hsvest.is

Iceland

Suðurgata 12
400 Ísafjörður

www.hsvest.is
(354) 450 3040

Ýmis notkun
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Umslög

Iceland

Suðurgata 12
400 Ísafjörður
Iceland

www.hsvest.is
(354) 450 3040
Suðurgata 12
400 Ísafjörður

www.hsvest.is
(354) 450 3040

Iceland

Suðurgata 12
400 Ísafjörður

www.hsvest.is
(354) 450 3040

Ýmis notkun
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Auglýsingar

In cooperation with:

Master’s program in
Coastal and Marine
Management
The master’s program in Coastal and Marine
Management prepares students to engage
with one of the most compelling and
important subjects today: natural resource
management and utilization.

Í samvinnu við:

Students examine the management methods
used by the world’s coastal nations, such as
integrated coastal and marine management,
which aim at maintaining the sustainability
of coastal communities and resources.
Further information: www.hsvest.is
Photo: Ágúst G. Atlason

Applications deadline:
April 15th for EU/EEA Citizens
February 15th 2009 for others

Ljósmynd: Agnes Geirdal

Meistaranám
og einstök
námskeið

Meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun býr nemendur
undir að takast á við eitt af
mest knýjandi viðfangsefnum
framtíðarinnar, nýtingu og
stjórnun auðlinda.

Einnig er opið fyrir skráningu
í einstök námskeið meistaranámsins allt árið. Tilvalið fyrir
þá sem vilja safna einingum á
meistarastigi, eða taka heila
sumarönn.

Umsóknarfrestur:
15. apríl

Nánari upplýsingar:
www.hsvest.is

Ýmis notkun
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Stimpill, PostIt miðar og
límmiðar

Iceland

Suðurgata 12
400 Ísafjörður

(354) 450 3040

info@hsvest.is
www.hsvest.is

Tengiliður
Ingi Björn Guðnason
Verkefnastjóri
ingi@hsvest.is
(354) 450 3042
(354) 869 4374
Háskólasetur Vestfjarða
Suðurgata 12
400 Ísafjörður
(354) 450 3040
www.hsvest.is

