
За кого е тази брошура?

Тази брошура озаглавена Отвъд знаците в града представлява методология за популяризиране 
на изучаването на чужд език чрез фотография на градски знаци. Тя ще ви помогне с идеи и 
средства да употребите възможно най-добре Вашите налични ресурси при „продаването” на 
града и неговия език на Вашите посетители.

Брошурата е написана предимно за градски културни дейци и местни органи на властта. 
Лицата, които биха имали най-голяма полза от четенето й, са служители в кметската 
администрация и представители на местните/ регионалните власти, туристически 
информационни центрове, културни и регионални чиновници, местни екскурзоводи и 
служители в търговските палати. Освен това, учители, инструктори на екскурзоводи и 
университетски преподаватели в областта на културата и туризма, както и членове на 
благотворителни организации, които подкрепят културното развитие на града, биха могли 
също да се възползват от този материал.

Всички дейности и методи, описани в тази брошура са реализирани благодарение на средства 
от ЕС получени от Европейската Комисия за периода 2005 – 2010

Популяризиране на езика и популяризиране на града

Градските съвети използват всяка възможност да разкажат на своите посетители за това, което 
прави града им толкова необикновен. Идеите често варират от представяне на известните 
личности в града и неговата история, архитектурното му наследство и околния пейзаж до 
местната градска култура, храна и развлечения. Най-често дипляните и брошурите или 
туристическият информационен център в града и местните екскурзоводи предоставят тази 
информация.

Общинските съвети рядко популяризират езика в еднаква степен с местните сгради, личности 
или дейности. Посетителите, които биха желали да се запознаят с местния език и да имат 
възможност да говорят с местните ще трябва или да си купят разговорник, или да се задоволят 

Всички обичаме градовете си и искаме да разкажем на света за тях. Нека го кажем на 
собствения си език.

с няколко думички като „Здравейте!” и „Благодаря!” които са включени в брошурите на града.

Това, което липсва в стратегиите на повечето общински съвети е представяне на местния език 
наред с преглед на миналото, настоящето и бъдещето на града. Именно в това тази брошура 
намира пълно приложение.

Отвъд знаците в града предлага методология за популяризиране на езика чрез градската 
култура. Концепцията е основана на използването на фотографии на градски знаци като 
средство да научим повече за езика на града. Градските знаци могат да варират от улични 
табели и имена на магазини до това, което е изписано на сградите, в менюто в ресторанта, на 
гарата, дори графитите по стените.

Лайтмотивът на брошурата е да убеди Вас - хората, ангажирани с популяризирането на Вашия 
град, че изтъкването на езика на града Ви чрез използването на градските знаци може да 
породи по-голям интерес към Вашия град.

Как се изгражда стратегия: изкуство, образование и пътешествия

Помислете за човек, който идва във Вашия град за първи път. Или по-добре помислете за това 
как Вие посещавате някакъв град за първи път. Ако сте човек, който възприема информацията 
визуално, то Вие ще наблюдавате надписите на сградите и уличните знаци на неизвестен за Вас 
език (и понякога дори написани на непозната азбука). Ако сте човек, който възприема със 
слуха, то Вие ще слушате нов и непознат език, на който местните говорят. Във всички случаи, 
ще имате едно на ум:  как да научите малко от този език, за да можете да разбирате и общувате.

Обикновеният посетител има определен интерес към езика на Вашия град. Ще бъде една 
наиситна пропусната възможност, ако общинскят съвет не успее да представи езика на града 
Ви по начин, подобен на този, по който представя историята, наследството и културата му.

Идеята за Отвъд знаците в града е породена от нуждата на отделния посетител. Преди четири 
години, по време на своята почивка в Лондон човек, който изобщо не говори английски,  
започнал да разглежда всички знаци, които са част от културата на града.  Посетителят 

Veni, vidi, vici. Дойдох, видях, покорих... нов език
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започнал да се пита без значение дали виждал знак "Внимание, има разстояние" написан на 
пода на лондонското метро или "Огледайте се на ляво" на сфетофарите, какво означава 
употребата на езика на улицата за културата на града и даже за неговото минало, настояще и 
бъдеще. Всички надписи,  с които градът бил залят накарали нашия посетител да се 
заинтересува от значението на всеки знак както лингвистично, така и културно за 
идентичността на града. В съвсем изследователски дух нашият посетител направил няколко 
снимки на лондонските знаци и започнал да търси "проект".

Четири години по-късно партньори от пет европейски града заедно с подкрепата и интереса на 
техните местни власти (Алкала де Енарес в Испания, Биргу в Малта, Добрич в България, 
Гданск в Полша и Нафплио в Гърция) се обединяват за реализация на идеята.Избрани и 
фотографирани са различни знаци, създадени са пет градски и езикови наръчника. 
Наръчниците включват снимки на всеки градски знак заедно с информация за езика на града, 
историята и културата. Проектът се финализира във формата на оригинално и новаторско 
пособие с помощта,на което се изучават езика на града и културата му.   

Как действа (цели и методи)

Отвъд знаците в града е методология, чиято цел са посетителите в нов град. Проектът 
включва фотографии на специфични знаци, създаването на езиков наръчник и 
популяризирането на идеята сред широката публика чрез използването на разнообразни 
маркетингови и информационни средства.

Основната цел на Отвъд знаците в града е да убеди посетителите да отделят от времето си, за 
да усетят и да се заинтригуват от езика на Вашия град. Засилването на техния интерес ще се 
дължи на илюстративен наръчник, който ще включи снимки от Вашия град, които разкриват 
нещо за Вашия език.

Ще постигнете целта като създадете наръчник за града и езика и организирате събития и други 
допълнителни дейности за Вашия град.

Експертен екип

Вашата първа задача е да изградите експертен екип, който да осъществи проекта. Екипът 

(който може да се състои както от професионалисти, така и от учащи и доброволци, които 
могат да са както заинтересовани граждани, така и безработни или млади учащи, които се 
нуждаят от опит) трябва да бъде високо мотовиран и пламенен по отношение на своя град. 

Вашият екип трябва да се състои от:
- Фотограф, който е препоръчително да има някакъв опит във фотография в града и на път;
- Автор, който е желателно да бъде учител или езиковед;
- Ръководител на проекта, който да има опит в работата с местните власти;
– Производствена компания, която да включва графичен дизайнер, експерти по планирането, 
състав отговорен за печатането.

Ролята на ръководителя на проекта е жизненоважна за успеха на проекта. Търсите динамична и 
силно мотивирана личност, която съчетава добра организация и отлично общуване с външния 
свят. Вероятно ще зависи от него/нея да избере другите членове на екипа и да вземе решение за 
крайни срокове, ресурси и маркетингови стратегии. Теоретично, Вие търсите човек, който има 
необходимите познания за справянето с проекта и редактирането на пътеводителя.

Избор на забележителности

Когато екипът Ви е сформиран и действа, следващата стъпка е да определите местата, които 
представляват интерес и да решите кои от тях ще трябва да заснемете. Има голям брой знаци, 
които можете да фотографирате, които ще Ви кажат много за езика на града. Те могат да 
варират от пътни знаци (жп гара, ценова листа на билетите, автобусни разписания и т.н.) до 
места за богослужения (знак пред църква, джамия или храм, молещи се хора).

Трябва да обмислите заснемането на знаци, които показват всекидневни дейности (подобни на 
ходене до банката, пазаруване от местния пазар, закупуване на марки от пощата), но също така 
и изключителни събития като местни фестивали, чествания и празненства. 

Ще бъдете изненадани от това колко много знаци съществуват вече във Вашия град, които 
могат да ви кажат много за Вашия език. Искате да научите посетителите на думи като "Добре 
дошли" и "Благодаря"? Проверете за знаци в някоя банка или магазин. Бихте желали да могат 
да поръчат в ресторант, снимайте някое меню или знаци пред местното кафене. Искате да 
научат малко за местната история? Снимайте музеи, християнски църкви и местни атракции. И 
не забравяйте да бъдете оригинални и да търсите графити, улични творения, знаци по 
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тениските на хората или цените на доматите на местния пазар. Колкото по-оригинален е 
Вашият подход, толкова повече интерес ще провокирате.

Интернет страницата на Отвъд знаците в града - включва показателен (но не изчерпателен) 
списък на местата, за които би било добре да обмислите евентуално добавяне към Вашия 
списък.

Фото заснемане

За да е налице перфектно свършена работа наемете професионален фотограф. Неговото/ 
нейното виждане за детайлите, въображението и опита ще Ви спомогнат за осъществяване на 
творческа и приятна работа. 

Ако изберете фотограф, който не познава града, това ще бъде най-доброто Ви попадение. Той/ 
тя ще бъде по-обективен и ще притежава погледа на посетител, а точно от това се нуждае 
проектът. Всички наши издания са направени от фотограф, който е посетил градовете за първи 
път и беше подкрепен от местните екипи.  Посещението отнема около 5 до 7 дни и трябва да 
очаквате от 800 до 1000 кадри на знаците на града. 

Оборудване - убедете се, че фотографът умее да снима както през деня, така и през нощта. 
Теоритично Вие търсите дигитално оборудване тъй като ще се нуждаете от снимки за 
наръчника, но също други рекламни материал (брошури и интернет сайт). Ако планирате да 
правите изложба на снимките при завършването на проекта, трябва да помислите за размера на 
снимките и висока резолюция за принтирането им.

Писане на наръчника

Като партньори на Отвъд знаците в града ние създадохме определени глави, които обясняват 
езика на града под формата на наръчник. Те включват така наречените:
Социални отношения
Означаване на пътя
Означаване на нуждите
Означаване на местата
Означаване на атмосферата

Нека ги разгледаме едно по едно....
За Социални отношения се използват снимки на знаците на града, за да научат посетителите 
думи и фрази свързани със семейството, имена, фамилии, поздрави, дни от седмицата и 
времена от годината.

За Означаване на пътя се използват градски знаци, които да показват движението в града, 
транспорта, уличните табели и указания. 

За Означаване на нуждите се фокусира върху знаците за услуги (банки, пощи, болници и т.н.), 
магазини и ресторанти.

Означаване на местата включва обекти на културното и историческо наследство, исторически 
сгради, статуи на известни хора, музеи и художествени галерии, места за богослужение, 
библиотеки и културни центрове.

Означаване на атмосферата е за да може да придобие усещане за града. Знаците могат да 
варират от вечерни фестивали до хора, свирещи на местни инструменти или играещи местен 
спорт. Този раздел може да включва развлекателни дейности и хобита или нещо уникално от 
Вашия град. 

Всички глави ще включват огромен брой фотоси. Изчислили сме от 60 до 80 за издание. 
Снимките трябва да са съпроводени от думи и фрази на дадения език, често придружени от 
произношение, записано на компакт диск или в писмен формат. Думите в дадения език трябва 
да бъдат преведени на английски, френски или друг език, с който посетителите са 
най-запознати.Най-накрая трябва да има кратка и ясна културна информация за града, но тя не 
трябва да е прекалено обширна или "тежка". Помнете, че наръчникът е за езика на града, а не 
енциклопедия за историята и наследството на Вашия град.

Трябва също да представите кратко въведение на Вашия език и неговата азбука, а също така и 
съобщение за Вашия град. Добре е да включите поздрав от кмета. 

Като цяло писменият стил трябва да бъде лек, забавен и шеговит. Колкото по-приятелски е 
подходът, толкова по-голям интерес ще предизвикате. Повечето целеви читатели ще бъдат 
туристи, които прекарват времето си в проучване на Вашия град. Те ще се нуждаят от нещо 
лесно за четене, красиво на вид и ценно, за да се запази като сувенир.
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Интернет сайтът на Отвъд знаците в града разполага със списък с вече съществуващи 
езикови наръчници, които можете да използвате като пример.

Популяризиране и финансиране

Можем да споделим огромен брой допълнителни дейности, които направихме за проекта. Те 
включват:

- създаване на пълен пакет от промоционални материали за града, основани на метода на 
  Знаците в града -  анимационна компютърна игра, документален или късометражен филм за   
  града 
- представяне на езиковия наръчник на образователни, културни и книжни панаири. 
- организиране на фото изложби, където наръчниците биват представени и се провеждат 
езикови курсове
- създаване на интерактивен интернет сайт
- създаването на филм с историята на проекта
- дискутиране пред медиите и пресата и публикуване на статии относно работата

Сега разглеждаме други възможности за популяризирането на проекта, които включват:
- посредничество пред издатели с цел да се осъществи потенциала за създаване на търговска 
марка на наръчника
- разговори с местните власти с цел да пропагандират идеята в голям борй градове
-обучаване на местни гидове или доброволци да бъдат езикови гидове на техният град

Финансирането на културни и образователни проекти, които не са с некомерсиална цел винаги 
е трудна задача. Освен подкрепата на ЕС и местните власти (както е в нашия случай) можете 
да поискате да проучите възможността за частни спонсори (като пътнически агенти, 
международни издатели или големи езикови училища) или национално финансиране от 
Министрите на Културата и Туризма. За най-предприемчивите, има със сигурност пазар за 
всеки оригинален проект и Отвъд знаците в града определено е оригинален.

Успех във Вашето езиково пътешествие,

Партньорите на Отвъд знаците в града
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