
Útmutató poszterkészítéshez
„A kevesebb néha több”

„It takes intelligens, even brilliance, to condense and focus information into a

clear, simple presentation that will be read and remembered. Ignorance and

arrogance are shown in a crowded complicated, hard-to-read poster.”

Mary Hellen Briscoe



A poszter célja

Rövid és látványos bemutatása az általunk végzett
kutatómunkának és legfontosabb eredményeinknek.

A szóbeli előadással illetve az írott publikációval ellentétben a
poszternek nem célja a munkák részletes és teljes bemutatása,
hanem csak annyi, hogy felkeltse az érdeklődést a munkánk iránt és
képet adjon az eddig elért eredményeinkről.

A poszter bemutatása során személyes, kétirányú kapcsolat
alakul ki a szerző és az érdeklődő között mely alkalmat ad új
tudományos kapcsolatok kiépítésére.
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Poszter tervezés

Poszter tervezés során a legfontosabb feladat a poszter
tartalmának a célközönséghez való igazítása. A tervezés során
figyelembe kell venni azt hogy kiknek óhajtjuk bemutatni
munkánkat.

Eltérő módon kell felépíteni egy posztertervet abban az
esetben ha az adott tudományterület képviselőinek akarjuk
bemutatni vagy ha a témában nem elmélyült személyeknek
szeretnénk előadni munkánk eredményét.

Alapelv, hogy a mondanivalónkat a lehető legkevesebb
szöveggel, ugyanakkor egyszerűen, érthetően és minél több képpel
vagy ábrával mutassuk be.
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Poszter szerkesztés

A poszter szerkesztése bármilyen erre alkalmas számítógépes
programban végezhető, a legegyszerűbb és a leggyakrabban
alkalmazott program a Microsoft Power Point.

Poszterünk sikeressége általában nem a szövegszerkesztő
programon múlik, hanem azon, hogy mennyire esztétikusan és
kreatívan tudjuk tálalni munkánk eredményét.

Tájolás:
A jobb helykihasználás okán általában álló helyzetű

(Portrait) poszterek javasoltak. Az elvárt oldalméretekről kérjünk
tájékoztatást a szervezőktől (Pl.: 115*80 cm).

Előre állítsuk be a kívánt oldalméreteket, ne egy kis méretű
posztert nyomtassunk nagy méretben.
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Poszter szerkesztés
- Háttér és betűtípus

Színmegválasztáskor

kerüljük a zavaró, rikító,

nem kontrasztos színpárokat.

Posztereken általában rosszul

mutat a sötét háttér – világos

betűszín párosítást

Képek használata
esetén ügyeljünk a

szöveg olvashatóságára

Képek használata
esetén ügyeljünk a

szöveg olvashatóságára

Képek használata
esetén ügyeljünk a

szöveg olvashatóságára

Kerüljük a „Comic Sans” betűtípust, komolytalanná teszi a mondanivalónkat.

A betűméret legyen
annyira nagy, hogy 2-
3m-ről is jól olvasható
legyen (PowerPoint
esetében ≥40)!



Ügyeljün
k a
szöveg
helyes
és
esztétiku
s
elrendezé
sére
illetve a
szövegob
ozhoz
való
igazításra

Ügyeljünk a szöveg helyes és esztétikus elrendezésére
illetve a szövegobozhoz való
igazításra.

Piros háttéren zavaró a Kék szín

Fehéren majdhogynem olvashatatlan a Sárga

Fordított esetben is

Ügyeljün
k a
szöveg
helyes
és
esztétiku
s
elrendezé
sére
illetve a
szövegob
ozhoz
való
igazításra

A betűtípus és a háttér
esztétikai
kilengései hamar elriasztják az érdeklődőt.



Poszter szerkesztés
Hagyományosan a következő sorrendet használjuk:
- Cím
- Szerző- és intézménylista
- Bevezetés vagy Irodalmi áttekintés
- Anyag és módszer
- Eredmények
- Következtetés- legfontosabb rész, kapjon központi szerepet,
emeljük ki
- Köszönetnyilvánítás
Kötelező elemek jelen esetben:
- Cím
- Szerzőlista (Intézmény, elérhetőség),
- Köszönetnyilvánítás: Készült a Bethlen Gábor Alap támogatásával a
Collegium Talentum keretében
- Támogatók emblémái: BGA Zrt., EDUTUS Főiskola, Collegium
Talentum ( http://www.collegiumtalentum.com/index.php/letoltesek )
- A témához kapcsolódó saját publikációk megjelölése
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„Cím”:
- jól látható, egyértelmű, kifejező, rövidítések nélkül, csalogató
- kerüljük a kérdő mondatokat,
- szűkebb szakterületünket, kevéssé ismert vizsgálati alanyunkat
helyezzük tágabb, közérthetőbb kontextusba.

Pl.: A Cylindrospermopsis raciborskii
anyagcseretermékeinek hatása a Danio rerio embrionális fejlődésére

-helyett:
Cianobaktériumok (Cylindrospermopsis raciborskii)

anyagcseretermékeinek hatása a zebrahal (Danio rerio) embrionális
fejlődésére

A szövegdobozok és ábrák elhelyezésénél ügyeljünk a
követhetőségre, hagyományosan a logikai sorrend általában a
balról-jobbra illetve fentről-le irányt követi.
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„Bevezetés”
- Röviden foglaljuk össze az eddigi ismereteinket az adott témáról,
mutassuk be a vizsgálat tárgyát, a vizsgálat  célját és jelentőségét.
- Ne feledjük, hogy ami számunkra teljesen nyilvánvaló és ésszerű az
a témában nem elmélyült személy számára érthetetlen
időpocsékolásnak tűnhet ezért igyekezzünk „eladni” magunkat már
az elején.

„Anyag és módszer”
- A kutatás során használt módszerek felsorolását tartalmazza, adott
esetben bemutatja a vizsgálat helyszínét vagy tárgyát. A módszerek
részletes leírása helyett szorítkozzunk a módszer elvére és az általa
szolgáltatott adatok jelentőségére, illetve egyes esetekben bőven
elegendő a módszerek felsorolása.
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„Eredmények”
- Értelemszerűen ebben a részben a kutatásunk nyomán kapott és
feldolgozott eredményeinket foglaljuk össze, illetve azok szintézisét
mutatjuk be grafikus vagy adott esetben írott formában.
- Alapadatokat tartalmazó táblázatok mindenképpen kerülendőek.
- Kerüljük a kettős kódolást és felesleges dimenziókat (grafikusan és
számszerűen is bemutatott eredmények)
- Ne használjunk folyamatábrákat diszkrét változók ábrázolására.
- Hanyagoljuk a terület alapú ábrázolási módokat (körcikkelyek,
„pizzaszelet”). Az emberi agy sem arányaiban sem abszolút
értékben nem képes érzékelni a terület alapú változásokat,
arányokat
- Szorítkozzunk a távolság, hosszúság alapú ábrázolási módokra
(oszlopdiagram) amennyiben ez lehetséges.
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Különböző ábrázolási módok ugyanazon adatsor esetében

- Terület alapú ábrázolásnál az
arányok nem érzékelhetőek.
-A színek megkülönböztetése
gyakran problémát okoz.
- A körcikkely térfogata (3D)
semmilyen információt nem
hordoz.
- Az oszlopdiagram alkalmas az
arányok érzékeltetésére.
- A kettős kódolás (értéktengely +
számérték az oszlop fölött)
felesleges és zavaró.

-„Hányszor nagyobb a zöld a kéknél?”
- „Melyik a kék?”
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Példa: Székelyföld Autonóm Tartomány városainak népessége

-Folyamatábrát csak akkor
használjunk ha az adataink
közt valamilyen folytonossági
kapcsolat (pl. időbeni
változás) áll fent.

Sespsiszentgyörgy népességváltozása
1850-2011 között

Sespsiszentgyörgy népességváltozása
1850-2011 között



Fényképek használata
-Ne feledjük el, hogy a számítógép képernyője egy hátulról
megvilágított, fénykibocsájtó, világos felület míg a poszterünk nem.
- A képernyőn jól mutató fotók, színek, nyomtatás után mindig jóval
sötétebbek lesznek, ezért a fényképek fényességét, fénytelítettségét
(brightness) legalább 30%-kal emelni kell.
- Használjunk nagy felbontású képeket.

Ahogy a képernyőn látszik
(+30% fényerő)

Ahogy nyomtatva látszikAhogy a képernyőn látszik
(+30% fényerő)



„Következtetés”
- Eredményeink szintézisét, az általunk megszerzett új tudást
illetve az eredményeink jelentőségét tartalmazza, pár
mondatban, tömören.
- Következtetéseinket ne rejtsük el, ne helyezzük a poszter aljára
egy keskeny szövegdobozba. A poszterek alsó része könnyen
megsérül, felkunkorodik, kiesik a látómezőből, lelóg az
állványról, stb....
- Kapjon központi szerepet (nem feltétlenül központi
elhelyezést), emeljük ki, hívjuk fel rá a figyelmet.
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„Köszönetnyílvánítás”

-Köszönjük meg a szerzőlistában nem szereplő személyek esetleges
segítségét és soroljuk fel a kutatást anyagilag támogató
intézményeket. A balkáni stílusú hálálkodást mellőzzük.
-A támogatók logóit helyezzük el a poszteren az arra alkalmas
helyen.

„Irodalomjegyzék”
- Igyekezzünk a minimumom tartani, inkább csak a saját
publikációinkat tüntessük fel.



Poszter nyomtatás
-Nyomtatás előtt:
• ellenőrizzük a helyesírást, mutassuk meg másnak is,
• foglaljuk csoportokba az ábrákat és szövegdobozokat,
különben könnyen elcsúsznak egymástól,
•mentsük .pdf kiterjesztésbe Poszterünket.

-Papírtípusok:
• normál papír- olcsó, de nem csepp-álló és kényes,
• fóliázott papír- fényes felületű, jól mutatnak rajta a fotók,
kényes,
• viaszosvászon- nem túl fényes felület, viszont a legtartósabb,
nem szakad, nem ázik el, nem gyűrődik.

- Ha utólag hibát találunk rajta, nyomtassuk újra.
- Poszterünket tartsunk magunknál (pl. repülőn), könnyen
elvesznek vagy sérülnek.
- Nyomtassuk ki kis méretben is (vagy szerkesztett szövegként)
amit majd az érdeklödőknek osztogathatunk.
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Hogy tetszik ez a poszter?
(a cím és a szerzőlista le
lett vágva)



Milyen hibákat találsz az alábbi posztereken?


































