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12ZASADY KOMPOZYCJI 
POSTERU

ELŻBIETA BILSKA-WODECKA

Plakat, na którym prezentowane są informacje w formie graficznej 
i tekstowej, w świecie naukowym nazywany jest posterem. Poster jest 
jednym ze sposobów prezentacji wyników badań i wymiany myśli 
naukowej. Najczęściej służy do prezentacji na różnego rodzaju konfe
rencjach, szczególnie na tych z dużą liczbą referatów. Sesja posterowa 
umożliwia bowiem przeznaczenie większej ilości czasu na dyskusje 
oraz daje szansę na bezpośrednią rozmowę z autorem. Poster może 
mieć też zastosowanie w różnych instytucjach jako element dekoracyj
ny i edukacyjny.

Plakat jako forma prezentacji jest stosowany od dawna, jednak wy
korzystanie go do prezentacji prac naukowych przypada na koniec 
XX wieku. Początkowo przygotowanie posteru naukowego było bardzo 
pracochłonne. Pierwsze postery były wykonane techniką rysowania na 
dużym kartonie poszczególnych elementów informacyjnych. Potem 
zaczęto drukować kartki w formacie A4 i naklejać je na karton lub 
przypinać bezpośrednio na stojaku. Rozwój technik komputerowych 
pozwolił na to, aby w przygotowywaniu posterów stopniowo odcho
dzić od tradycyjnych metod. Obecnie podczas opracowywania poste
rów wykorzystuje się programy graficzne umożliwiające import grafiki 
bitmapowej i tworzenie grafiki wektorowej oraz umożliwiające druko
wanie całego arkusza posterowego (zob. rozdz. 18.13).

POSTER
(ang. poster = afisz, plakat) 
Jest to plakat używany 
w środowisku akademickim 
w celu promocji wyników 
badań naukowych. Postery 
są zazwyczaj prezentowane 
podczas konferencji albo jako 
uzupełnienie wykładu lub 
element dekoracyjno-edukacyjny. 
Postery w odróżnieniu od 
artykułów naukowych nie są 
recenzowane.



12.1. Przygotowanie planu

SES[A POSTEROWA
(łac. sessio = siedzenie) 
Jest to oddzielne posiedzenie 
podczas konferencji poświęcone 
prezentacji wyników badań 
w formie posterów. Sesje 
posterowe przybierają różne 
formy. Najczęściej autorzy 
w ciągu 3-5 minut prezentują 
zawarte na posterach treści, 
a pozostały czas przeznaczony 
jest na indywidualne 
studiowanie posterów 
i ewentualne dyskusje.
Czasami organizatorzy rezygnują 
z prezentacji autorskich, a cały 
czas przeznaczony jest na 
indywidualne dyskusje.
Podczas sesji posterowej autor 
stoi w pobliżu prezentowanego 
przez siebie posteru, aby 
w razie konieczności udzielić 
niezbędnych wyjaśnień.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
" określenie rozmiarów posteru,
* ustalenie układu informacji 

(kompozycja posteru),
" dostosowanie sposobu 

mocowania do wymagań 
organizatorów sesji.

Pierwszym krokiem do opracowania posteru jest przygotowanie spisu 
zagadnień, które powinny zostać zaprezentowane. Wykaz ten powinien 
powstać po wstępnej analizie obejmującej odpowiedzi na pytania o od
biorcę posteru oraz dostosowany do niego sposób prezentacji treści. 
Inny rodzaj i zakres informacji będzie miał poster popularnonaukowy 
a inny poster przeznaczony do prezentacji na specjalistycznej konferen
cji. Zawartość planu powinna obejmować wykaz prezentowanej proble
matyki oraz charakterystykę materiału ilustracyjnego. Plan taki może 
być skonstruowany w formie tabeli, spisu zagadnień lub mapy myśli.

12.2. Projekt graficzny posteru

Projekt graficzny jest bardzo ważnym elementem w procesie tworzenia 
posteru. Może być to szkic wykonany odręcznie na kartce lub mała ma
kieta opracowana w programie graficznym. Przy projektowaniu układu 
graficznego posteru należy określić następujące elementy:
- typ kompozycji posteru: klasyczny, spiralny, promienisty (ryc. 12.1),
- liczbę oraz układ kolumn i wierszy,
- wielkość marginesów,
- maksymalną wielkość ryciny, tabeli,
- rodzaj tła (jednorodne, wzorzyste),
- ogólną kolorystykę całej kompozycji.

Zaleca się konsekwentne stosowanie stylu - akapitów, krojów pisma, 
wielkości marginesów, odległości tekstów od ilustracji, wielkości obra
zów, grubości ramek itp. - przyjętego dla całego posteru. Należy rów
nież zadbać o to, aby zarówno ryciny, jak i zdjęcia były dobrej jakości.

12.3. Wykonanie posteru według projektu

Do przygotowania posteru nie ma specjalnych programów - w prze
ciwieństwie do prezentacji. Najczęściej wykorzystywane są programy
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TYTUŁ POSTERU

Ryc. 12.1. Typy kompozycji posteru popularnonaukowego (A, B) i naukowe
go (C-F)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Weiner (1992).

PROJEKT POSTERU
obejmuje następujące elementy:

UKŁAD

TYTUŁ

TEKST

PODTYTUŁY, NAGŁÓWKI

ILUSTRACJE (RYCINY, TABELE,

zdjęcia)

TŁO

TREŚĆ POSTERU
Niezależnie od tematu poster 
dostarcza odbiorcy podobnych 
informacji jak raport naukowy 
(tyle że w ograniczonym 
zakresie), dlatego również 
powinien zawierać:

WSTĘP

CEL BADAŃ

OBSZAR BADAŃ

MATERIAŁY I METODY BADAWCZE

WYNIKI

WNIOSKI

SPIS LITERATURY

do tworzenia grafiki wektorowej, takie jak np. CorelDraw, czy Adobe 
Ilustrator.

Informacje na posterze przekazujemy za pomocą zarówno tekstu, 
jak i materiału ilustracyjnego (ryciny, tabele, fotografie). Jednak isto
tą posteru jest przekazanie informacji za pomocą obrazów, dlatego na 
posterach zwykle ogranicza się tekst do minimum i zastępuje go różne
go rodzaju schematami, diagramami czy tabelami. Elementy graficzne 
powinny być dostosowane do szerokości kolumn oraz być wykonane 
w konwencji zgodnej z projektem całości. Zdjęcia powinny mieć odpo
wiedni kontrast, ostrość, nasycenie kolorów i rozdzielczość.
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W pierwszej kolejności przygotowywany jest tekst, ryciny i zdjęcia, 
a następnie cały materiał jest umieszczany w pliku zgodnie z przygo
towanym wcześniej projektem. Sporządzanie rycin obejmuje ich ry
sowanie w programach grafiki wektorowej czy bitmapowej, natomiast 
opracowanie zdjęć polega na dostosowaniu ich wielkości do układu 
posteru, zmianie kształtu, kolorystyki, kontrastu itp.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE 
WYMIARY POSTERU

For
mat

Szero
kość 
[cm]

Dłu
gość 
[cm]

Wielkość 
czcionki 

tekstu pod
stawowego 

[pkt]

A0 84,1 118,9 24

BI 70,7 100,0 20

B2 50,0 70,7 18

123.1. Wielkość strony posteru i tło

Wymiary (wielkość strony posteru) są przeważnie określane jest przez 
organizatora konferencji. Najczęściej wynoszą 50-90 cm szerokości 
i 70-120 cm długości. Jest to obszar, który powinien zostać zapełniony 
różnorodnym materiałem ilustracyjnym. Szerokość marginesów po
steru powinna mieścić się w przedziale 15-35 mm. Podział całej prze
strzeni na bloki tekstowe jest uzależniony od ilości materiału informa
cyjnego. W przypadku jego dużej ilości nie powinno się rezygnować 
z wolnych przestrzeni pomiędzy blokami tekstowymi i z odpowiedniej 
szerokości marginesów.

Bez względu na to, jaki układ wybierzemy, to zawsze tytuł umieszcza 
się w górnej części posteru. Natomiast dane dotyczące autora umieszcza 
się, w zależności od potrzeb, albo w górnej części posteru, albo na dole 
(ryc. 12.2 i 12.3).

Tło posteru może być jednolite. Ważne jest, aby użyty odcień koloru 
nie był zbyt intensywny. Najlepsze są odcienie pastelowe. Jeśli tłem po
steru jest fotografia, powinna być ona jasna, lekko nieostra i w niskiej 
rozdzielczości.

12.3.2. Tekst

Zarówno krój, jak i wielkość czcionki powinna być tak dobrana, aby 
umożliwiała przeczytanie tekstu z odległości ok. 1,5-2 m. Zaleca się 
więc, aby tekst główny na posterze był pisany czcionką nie mniejszą niż 
20-28 pkt. Większe partie tekstu powinny być umieszczone jako tekst 
akapitowy, natomiast krótkie podpisy, np. tytuły rycin, nie muszą speł
niać tego wymogu. Tytuł najczęściej zapisuje się czcionką 60-72 pkt.

234 1 2. ZASADY KOMPOZYCJI POSTERU



PILGRIMAGE/ AND RELIGIOU/ TOURI/M 
IN POLI/H CARPATHIAN/

CATHOLIC /ANCTUARIEJ
The Carpathian area is special among the 

other regions of Poland for its old traditions for 
pilgrimages (some going back even Io the 11th 
and 12th centuries), and for its particularly 
dense network of pilgrimage centres There are 
now about 130 such places of public worship 
here, and 80% of them are associated with 
devotion lo Our Lady.

In the Polish Carpathians there are 88 Our 
Lady's sanctuaries registered, located on the 
territory of four dioceses. Almost 70 % of the 
centres dated from the 17th and 18th centuries, 
others were younger and largely became proper 
sanctuaries after World War II. In order to define 
their hierarchy, the centres were classified into 
five categories international. national, supra- 
regional, regional and local centres The 
sanctuary m Kalwana Zebrzydowska was 
recognised as an international centre, the 
national rank was awarded to the sanctuary of 
Our Lady of Fatima m Krzeptowki five centres 
were classified as supra-regional sanctuaries 
(Kalwaria Pacfawska Tuchów. Dębowiec 
Ludźmierz and Wiktorówfci) twenty-four as 
regional centres, while the remaining (57 
centres) were assessed as local ones 
Tuchów is the mam sanctuary in the Tarnów 
diocese, wtvle Kaiwane Pacfawska performs the 
same role m the Przemyśl diocese. Dębowiec is 
the most important Polish centre of worship of 
Our Lady of La Satette The supra-regional rote 
of the sanctuary of the Queen of the Tatras in 
Wiktorhwki. largely results from the location of 
the centre so high in the mountain The greatest 
boom in Ludźmierz occurred after World War II.

Sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska 
(phot. Archive of Dep. Geography of Religion)

The Basilica and the Museum 
at the former family home of John Paul il 
in Wadowice (phot. F. Mrtz)

Tomb of Christ in Kalwaria Pacfawska 
(phot. E. Bllska-Wodecka)

HA/1DIC PILGRIMAGE/ 
TO TZADDIC GRAVE/

The Hebrew term chasid (from which Hasid 
is derived) means .pious, faithful to God" The 
history of Judaism knows many Hasidic 
movements The most important of them was a 
formation that emerged during the 18th century 
in an eastern Polish province of Podote The 
cult of tzaddiks developed, as Hasidism began 
to decentralise The Hasidic Jews accounted for 
nearly a third of the Polish Jewish population 
until the community was almost totally wiped 
outinWWII

Hasidic pilgrimage sites in Poland 
remained deserted for many decades with most 
oriels, or tzaddik bunaf 'chapels' falling into 
dereliction. Initially, only very tew. mostly 
pnvate. visits to the tzaddik graves were 
undertaken During mid 1980s a movement to 
rebuild the oriels gathered momentum and 
contributed to an increasing number of 
individual and group pilgrimages

Currently, the number of Hasidic pilgrims 
visiting Poland exceeds ten thousands per 
year. The dominant forms of pilgrimages are 
those organised by specialised Jewish tourist 
agents and organisations The gretest stream 
of pilgrims arrives on tzaddik death 
anniversary, or Yorzait

Pilgrimage to tzaddiks graves

Oriel of tzaddik Chaim Halberstam in Nowy Sącz 
(phot E. Bilska-Wodecka)

Rye. 12.2. Przykład posteru (opracowanie graficzne E. Bilska-Wodecka)
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Electoral aspects of the socio-political variability of
LARGE CITIES IN POLAND

Bżbieta BRskaWodecka Katarzyna Kulczyńska
Adam «Ncklrmcz Unrv»r»ity. Poznan. Poland 
•-mail katakul@amu «du pl

JagioAonlan Umvoraity. Kraków. Poland 
•-mail: «tzMotat»l*ka-*od«ckafiui .dupl

32nd International Geographical Congre»«
2012,

Rye. 12.3. Przykład posteru (opracowanie graficzne E. Bilska-Wodecka)
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12.3.3. Ryciny i zdjęcia

Wielkość rycin i fotografii powinna być dostosowana do wielkości blo
ku informacyjnego lub kolumny. Czcionka na rycinach nie może być 
mniejsza niż 14-16 pkt. Aby uniknąć niespodzianek związanych z pod
mianą czcionek, tekst w rycinie należy zamienić na krzywe.

Format zdjęć powinien być dostosowany do szerokości kolumny 
tekstowej. Rozdzielczość zdjęć powinna mieścić się w przedziale 
200-300 dpi. Pliki mogą być zapisane w formacie tif lub jpg.

12.4. Korekta posteru przed drukiem

Nawet w najstaranniej przygotowanej pracy mogą pojawić się różnego 
rodzaju niedociągnięcia. Wskazane jest, aby poster sprawdziła osoba 
inna niż autor, ponieważ po długim czasie spędzonym nad opracowa
niem często nie zauważa się już błędów.

Przed wydrukowaniem należy sprawdzić poster pod względem me
rytorycznym (czy zostały uwzględnione wszystkie istotne zagadnienia, 
czy ryciny są właściwie opisane, czy poster został prawidłowo skompo
nowany, czy w tekście nie ma błędów stylistycznych i ortograficznych).

Korekta techniczna jest drugim etapem sprawdzania posteru. Doko
nujemy jej na pliku zapisanym w formacie pdf, tif, eps lub jpg. Format 
zapisu pliku powinien być tak dobrany, aby odpowiadał wymogom 
urządzenia, na którym potem praca będzie drukowana. Podczas ko
rekty należy zwrócić uwagę na czcionki (czy zamiast polskich znaków 
nie pojawiły się inne), jakość rycin (czy najcieńsze użyte linie są do
brze widoczne), kolorystykę (czy kolory, które otrzymaliśmy po zapisie 
pliku w innym formacie, odpowiadają tym, które chcieliśmy uzyskać).
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SESJA POSTEROWA
ma często charakter konkursowy. 
Najciekawsze postery są 
nagradzane.

PREZENTACJA POSTERU
Podczas sesji autor 
powinien znajdować się 
w pewnej odległości od posteru 
i być gotowym do udzielania 
wyjaśnień (obecność autora 
stojącego zbyt blisko posteru 
podczas sesji paradoksalnie 
może odstraszyć osoby 
zainteresowane).

12.5. Przygotowanie gotowego posteru 
do druku

Zaleca się, aby do druku oddawać poster w formacie wymaganym przez 
punkt usługowy, w którym poster będzie drukowany. Najczęściej jest 
to format PDF lub JPG. Plik powinien mieć rozdzielczość 250-300 dpi. 
W przypadku druku posteru z programu CorelDraw przed drukiem 
należy zamienić cały tekst na krzywe. Pozwala to uniknąć niespodzia
nek związanych z podmianą czcionek. Zamiana tekstu na krzywe jest 
nieodwracalna, dlatego dobrze jest zrobić duplikat pliku z czcionkami 
niezamienionymi na krzywe. Umożliwia to poprawę ewentualnych nie- 
dostrzeżonych wcześniej błędów bez konieczności wpisywania tekstu 
od początku.

12.6. Materiały dla uczestników sesji 
poste rowej

Materiały dla uczestników konferencji (często drukowane przez orga
nizatorów w formie broszur) zawierają abstrakty wszystkich prezen
towanych prac, w tym posterów. Jednak informacje zawarte w publi
kacji różnią się pod względem formy od prezentowanych na posterze. 
W przypadku gdy organizator nie gwarantuje publikacji streszczeń, 
należy samodzielnie przygotować takie opracowanie. Pod względem 
objętości nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4. Niektórzy 
autorzy posterów przygotowują dla uczestników konferencji również 
kopie posteru w formacie A4. Ponadto istnieje zwyczaj umieszczania 
w dolnym rogu posteru kieszonek z wizytówkami autora.
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