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Symbol för de allmänna 
biblioteken

rådet för de allmänna biblioteken beslöt i november 2016 att 
rekommendera användningen av en symbol för de allmänna  
biblioteken. Bibliotekstjänsterna är till för alla. för att tjänsterna ska 
vara tillgängliga krävs det att bibliotekslokalerna känns igen i  
kommunerna och att bibliotekens tjänster särskiljs från andra 
tjänster på nätet.  

Biblioteksymbolen består av en bild och ordet bibliotek på olika 
språk. symbolen används som garanti för att en tjänst är producerat 
av ett allmänt bibliotek. 

På nätsidor är symbolens alt-text allmänt bibliotek. 
för symbolen har man ansökt om varumärkesskydd av Patent- 

och registerstyrelsen. 
Originalsymbolen finns i Biblioteken.fi:s materialbank. förfrågningar 
som rör symbolen eller önskemål om olika filformat besvaras av 
Biblioteken.fi:s kommunikationsplanerare Päivi litmanen-Peitsala, 
plp@kirjastot.fi och grafiker Harri Oksanen, harri.oksanen@kirjastot.fi.
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Versioner av symbolen
Det finns olika versioner av symbolen. Grundversionen är symbolen 
utan text. Versionerna med text finns i vågräta och lodräta versioner. 
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användning av symbolen
Måttenhet för symbolens frizon är till vänster och höger höjden 
på ordet kirjasto och upptill och nedtill  ¾ av höjden på ordet 
kirjasto. Denna yta runt symbolen ska fredas och inga störande 
element får placeras här. ifall symbolen placeras ovanpå en 
färglagd yta eller ovanpå en bild, måste bakgrunden vara lugn 
och ha sådan kontrast att symbolen tydligt urskiljs. 

De olika versionerna av sym-
bolen får inte användas i mindre 
storlekar än de minimistorlekar 
som har definierats för dem.
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Symbolen utan text
Minimibredden är 6 mm.

Vågräta versioner
symboldelens minimi-
bredd är 6 mm.

lodräta versioner
symboldelens minimi-
bredd är 8 mm.



5

färger
symbolen är alltid svart eller vit. Den ska inte användas tonad i någon 
färg.  ifall man önskar infoga symbolen i bibliotekets egen färgvärld ska 
den placeras som svart eller vit på en färgad bakgrund.


