Студио PUNKT и Typedepot представят

Шрифтът
на Пловдив
		
e свободен за ползване
шрифт, създаден от и за всички,
които носят в сърцето си Пловдив!

plovdivtypeface.com

 е първият шрифт на Пловдив, създаден на
базата на почерците на неговите граждани и приятели.
С появата на  през 2019 г. Пловдив
отпразнува домакинството си като първата Европейска
столица на културата, която пише на кирилица. Процесът
на създаване на богатата шрифтова фамилия е вдъхновен
от характера на Пловдив – разнообразен, многопластов,
толерантен и единен.
Пловдив е град с хилядолетна история, любимо място за
живот, туризъм и бизнес. Освен с уникалното си географско
положение, природа и архитектура, Пловдив е най-вече
колоритен с хората, които го населяват. Той е уникален
пример за това как различни религии, култури и нрави
могат да съжителстват мирно поколения наред.
Кирилицата е не само нашата официална писменост, но и
едно от най-ценните културни наследства, което България
дава на света. На кирилица пишат още 22 държави в Европа
и Азия или 300 милиона души в целия свят. Тя е третата
официална азбука на Европейския съюз след латиницата и
гръцката азбука.
В съвременната ера на дигиталните медии, на
неограничените възможности за комуникация, на
заливащия ни информационен поток кирилицата изпъква
като все по-важен фактор със собствен характер и визия.
Като част от визуалната култура на своето време и
място, шрифтът е отражение и синтезиран образ на
съвременните вкусове и нрави.

Проектът е част от официалната програма на
Пловдив – Европейска столица на културата 2019.
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Пловдив създаде
своя шрифт!
Шрифтът на Пловдив е резултат
от проект, който стартира в навечерието на
най-светлия за българската културата празник –
24ти май, в годината на титлата на Пловдив като
Европейска столица на културата – 2019.
Графичните дизайнери от Typedepot и студио PUNKT
организираха акция в града за събиране на почерци
под надслов „Почеркът на Пловдив“. Включиха се
граждани и гости на Пловдив, като резултатът
бе впечатляващ - над 3800 специално подготвени
за целта бланки бяха попълнени с уникалните
ръкописи на участниците. В акцията за събирането
безценна помощ оказаха доброволците на фондация
„Пловдив 2019“.
Мотивирани от силния отзвук на проекта,
дизайнерите от Typedepot и студио PUNKT изведоха
своеобразна методика с помощта на експерт графолог
и експерт статистик. Благодарение на нея отсяха
най-характерните тенденции в ръкописните навици
на хората в града. Любопитните резултати и
статистики бяха вдъхновение за създававането на
изцяло новата шрифтoва фамилия 

В Деня на народните будители -1ви ноември на сайта
plovdivtypeface.com официално бяха представени
седемте шрифта във фамилията:
• Plovdiv Script
• Plovdiv Display Light
• Plovdiv Display Regular
• Plovdiv Display Bold
• Plovdiv Sans
• Plovdiv Pictograms*
• Plovdiv Maina Mode**
Всички шрифтове във фамилията поддържат
кирилица и латиница.
Разпространяват се безплатно и могат да
се използват, като се спазват условията на
 лиценза. Пиктограмите в шрифта
са със защитени авторски права и не могат да се
преотстъпват или препродават на трети страни.
* за да използвате пиктограмите от визуалната
идентичност на Пловдив 2019;

** за да „говорите“ с езика на пловдивчани.
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Plovdiv Script

Plovdiv Script Набор символи
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Plovdiv Script е най-близкият шрифт до синтезираната
информация от анализираните над 3800 ръкописни
почеркa. Така може да се каже, че изглежда найобобщено „Почеркът на Пловдив“. Шрифтът е
функционален въпреки ръкописния си характер.
Също като пловдивчани, той е разнообразен, топъл
и ведър. Приятелски настроен за комбинации с
множество други шрифтове.
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Препоръчваме употребата на Plovdiv Script за:
• кратки фрази и заглавия
• презентационни заглавия
• надписи от неон
• брандинг
• дизайн на опаковки и етикети
• пожелания и послания
• акценти
• картички
• дизайн на меню
•
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Plovdiv Display
Light
Regular
Bold

&

С трите си разновидности Light, Regular и Bold, Plovdiv
Display показва многопластовия характер на Пловдив.
Тонът му е изискан и премерен, графиката – смела и
добре балансирана. Plovdiv Display е шрифтът, който
осъществява прехода в шрифтовата фамилия между
ръкописния Plovdiv Script и по-стегнатия Plovdiv Sans.
Интересен със запазените автентични ръкописни
форми на букви като „я“, „б“, „ч“ и „ъ“, толкова рядко
срещани извън контекста на ръкописната традиция.
Този шрифт е правилният избор за интересни
типографски композиции, запомнящи се заглавия,
кратки и средно дълги текстове.
Подходящ както за печатни, така и за дигитални
приложения, като например:
• кратки и средни фрази
• заглавия
• брандинг
• дизайн на опаковки
• плакати
• табели
• дизайн на меню

Plovdiv Display Набор символи
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Plovdiv Sans

Plovdiv Sans Набор символи
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Запазил чертите на своето шрифтово семейство,
Plovdiv Sans e умерен и практичен безсерифен шрифт.
Неговата мисия е да намери по-широко приложение
както за професионална, така и за лична употреба.
Със своите пропорции и рисунък шрифтът е чудесен
избор за:
• по-дълги текстове
• табели
• уеб сайтове
• презентации
• оформление на градската среда
• приложения в градска среда
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Plovdiv Pictograms

Ако сте посетили Пловдив през 2019 година, найвероятно сте виждали пиктограмите, които се
превърнаха в любими символи на пловдивчани.
Те са основна част от визуалната идентичност на
събитията през годината на титлата на Европейска
столица на културата. Като техни автори,
дизайнерите от PUNKT решават, че е най-логично да
ги подарят пиктограмите на града, включвайки ги сред
шрифтовете на .
Така се създава Plovdiv Pictograms, който освен буквите
на Plovdiv Script съдържа 60 любими на пловдивчани
графични символи на известни градски локации, герои
или просто думи.
За да използвате пиктограмите е необходимо да
напишете коректно думата, съответстваща на
пиктограмата, както е показано в следващите
страници на този документ.

Plovdiv Pictograms Каталог

Пловдив
Plovdiv

Тунела
Tunnel

Филипополис
Philipopolis

църква
church

Джумаята
Dzhumaya

Чифте баня
Chifte baths

Коматевския
Komatevski

Стария град
Old town

наследство
heritage

Хисар капия
Hisar kapiya

Фонтаните
Fountains

Съединение
Saedinenie
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Plovdiv Pictograms Каталог

Plovdiv Pictograms Каталог

музика
music

пиша на ръка
handwriting

тепета
hills

Капана
Kapana

музика
music

котка/мяу
cat/meow

турист
tourist

кино
cinema

колело
bike

Дай пет!
Gimmie five!

китарист
guitar player

хей
hey

индекс
index

харесвам
like

скивай
check it out

каручка
inseparable

кон
horse

наопаки
unside down

гълъб
pigeon

Стоичков
Stoichkov

Гребната
Rowing channel

Пиронкова
Pironkova

мир
peace

кукуригу
cock-a-doodle-doo
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Plovdiv Pictograms Каталог

Plovdiv Pictograms Каталог

цвете
flower

слънце
sun

ура
hurray

знаме
flag

гайдар
bagpipe player

тъпанар
drummer

привет
hello

тримата глупаци/тримата айляци
the three fools/the three ailyaks

айляк
ailyak

Альоша
Alyosha

хоро
horo

Мильо
Milyo

дъжд
rain

кънки
skates

колоездач
cyclist

коледар
koledar

Добре дошли!
Welcome!

разходка
walk

казачок
kazachok

прайд
pride

чета
reading

неразделни
inseparable

Теодосий
Theodosii

тромпетист
trumpet
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Plovdiv Maina Mode

майна! :)

Plovdiv Script

Ей, супер яко!

Plovdiv Maina Mode

Ей, майна, супер яко, майна!

Когато ползвате Plovdiv Maina Mode в ...

„Майна“ е дума, която със сигурност сте чували не
един път в разговорите си с пловдивчани. Без да се
задълбочаваме в произхода и историята ù, Ви даваме
възможността да я използвате така, както би
звучала от устата на една истинска Майна.
За целта свалете и инсталирайте допълнителния
шрифт Plovdiv Maina Mode. Когато използвате този
шрифт, във вашия текст автоматично ще се появява
любимата на всички дума, там и толкова често,
където тя се използва от пловдивчани.
Препоръчително е тази функция на шрифта да се
използва на кирилица.

... икономически
статии

Споделянето на ресурси, услуги и идеи е ключово за
всеки успешен град. Концепцията за „икономика на
споделянето“ крие голям предприемачески потенциал – както
чисто бизнес решения, така и за справяне с найважните социални и екологични предизвикателства.

... рецепта за
руло „Стефани“

За приготвянето на руло „Стефани“ може да ползвате както
свинска, така и телешка кайма, а най-добре е
каймата да бъде смес. Докато подготвяте каймата
сварете две от яйцата. Поставяте каймата в голяма
купа. Добавяте солта и подправките, както и
две сурови яйца.

... художествена
литература

Нощта беше прохладна и свежа. Полето бе разцепено
на две части от малкото поточе, което с резки чупки
лееше бистра вода надолу към селцето. В далечината
виеха страстно към луната кучета, пленени от
нейните сребърни лъчи. Йолко не беше виждал попрекрасна гледка от тази.
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Изтегли и
инсталирай
Шрифтовата фамилия  съдържа
шрифтовете Plovdiv Script, Plovdiv Display (Light, Regular,
Bold), Plovdiv Sans, Plovdiv Pictograms* и Plovdiv Maina Mode**.
Как да свалите и инсталирате
шрифтовете на 
Свалете пакета с шрифтовата фамилия от страницата
www.plovdivtypeface.com. След разархивиране на пакета
можете да изберете от OpenType файловете кой шрифт
желаете да използвате. След това шрифтът трябва да
бъде инсталиран във FONTS папката на вашия компютър.
Следвайте стъпките:
• двоен клик върху .otf файла с наименованието на желания
шрифт
• появява се прозорец с инсталационен бутон
• натиснете „Install“ на появилия се прозорец
Когато шрифтът е инсталиран, той трябва да се появи в
менюто с шрифтове на програмата, която ползвате.
* Plovdiv Pictograms
Plovdiv Pictograms съдържа буквите на Plovdiv Script, както и
60 пиктограми. Когато пишете на латиница или на кирилица
с този шрифт, вместо някои от въведените думи (стр. 13 –
17) , ще се появят съответстващите им пиктограми.

Как да използвате Plovdiv Pictograms и
Plovdiv Maina Mode
За да получите достъп до функциите на двата шрифта,
компютърната програма, която използвате, трябва да
поддържа лигатури (en. ligatures). В случай, че тази функция
не е активирана, можете да я промените от настройките
на програмата.
Активиране на лигатурите в Adobe InDesign
• В InDesign отидете до прозореца със символи
(Window � Type � Character).
• В този прозорец кликнете върху менюто с опции в горния
десен ъгъл. В появилото се меню поставете отметка на
„ligatures".
Активиране на лигатурите в Microsoft Word.
•
•
•

Придвижете се до прозореца Font
(намира се в„Start“ или „Format“).
Кликнете върху бутона „Advanced“.
Намерете „Ligatures“ и изберете опцията „Standart“ или
„Standard and Contextual“.

Таблети и телефони
Шрифтовете от  не могат да се
инсталират на таблети и смарт телефони

** Plovdiv Maina Mode
Plovdiv Maina Mode също е идентичен с Plovdiv Script, но
с тази разлика, че когато пишете текст на кирилица,
автоматично се появява думата „майна” на местата в
изречението, където тя се използва от пловдивчани.
Когато пишете на латиница, тази функция на шрифта не
работи коректно.
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Дата на документа: 01.11.2019 г.

plovdivtypeface.com

