
Għal min hu dan il-ktejjeb?

Dan il-ktejjeb, intitolat Beyond Signs in the City, jippreżenta metodologija għall-promozzjoni 
tat-tagħlim tal-lingwi permezz tal-fotografija ta' tabelli u sinjali oħra fl-ibliet. Permezz ta' ideat u 
għodod dan jiggwidakom dwar kif tagħmlu l-aħjar użu tar-riżorsi eżistenti tagħkom biex 'tbiegħu' 
l-belt u l-lingwa tagħha lil dawk li jigu jżurukom.

Dan il-ktejjeb inkiteb principalment għall-promoturi tal-ibliet u l-awtoritajiet lokali. In-nies li l-aktar 
jibbenefikaw mill-qari tiegħu huma l-istaff tal-Kunsilli Lokali u rappreżentanti tal-awtoritajiet 
lokali/regjonali, agenti tal-informazzjoni turistika, ufficjali kulturali u regjonali, gwidi lokali u l-istaff 
tal-kmamar tal-kummerc. Iżda, l-edukaturi bħall-għalliema, min iħarreg lill-gwidi tat-turisti u 
lekcerers tal-Università dwar il-kultura u studji turistici kif ukoll membri ta' organizzazzjonijiet 
tal-karità li jappoggjaw l-iżvilupp kulturali ta' belt jistgħu wkoll jibbenefikaw jekk jaqrawh.

L-attivitajiet u l-metodi kollha deskritti f'dan il-ktejjeb kienu possibbli grazzi għall-fondi mill-UE 
migjuba mill-Kummissjoni Ewropea mill-2005 sal-2010.

ll-promozzjoni tal-lingwa u l-promozzjoni tal-ibliet

Il-kunsilli tal-ibliet jieħdu kull opportunità biex jgħidu lill-viżitaturi tagħhom x'tagħmel il-belt 
tagħhom daqshekk specjali. L-ideat ħafna drabi jvarjaw mill-promozzjoni ta' persuni famużi u 
l-istorja tal-belt, il-patrimonju arkitettoniku u l-pajsagg tal-madwar sal-kultura, l-ikel u d-divertiment 
lokali. L-informazzjoni ħafna drabi ssibha bħala fuljetti u opuskoli jew permezz tal-ufficcju turistiku 
tal-belt u gwidi lokali.

Huwa rari ħafna li kunsill ta' belt jippromwovi l-lingwa daqs kemm jippromwovi l-bini, n-nies u 
l-attivitajiet. Il-viżitaturi li jkunu jixtiequ ntroduzzjoni għal-lingwa lokali u l-opportunità li jitkellmu 
man-nies tal-lokal ikollhom jixtru ktieb dwar il-lingwa jew jikkuntentaw irwieħhom għal xi 'bongu' 
jew 'grazzi' li jkun inkluż fl-opuskolu tal-belt.

Ħafna mill-istrategiji promozzjonali tal-Kunsilli Lokali huma neqsin minn introduzzjoni għal-lingwa 

Kollha kemm aħna nħobbu l-ibliet tagħna u rridu ngħidu lid-dinja dwarhom. Ejja ngħidulhom 
bil-lingwa tagħna.

lokali flimkien ma' preżentazzjoni tal-passat, il-preżent u l-futur tal-belt. Huwa hawnhekk fejn dan 
il-ktejjeb huwa l-aktar utli.

Beyond Signs in the City joffri metodologija għall-promozzjoni tal-lingwa permezz tal-kultura 
tal-belt. Il-kuncett huwa bbażat fuq l-użu tal-fotografija ta' tabelli u sinjali ta' belt bħala mezz biex 
titgħallmu dwar il-lingwa tal-belt. Is-sinjali tal-belt jistgħu jvarjaw minn sinjali tat-toroq u tabelli 
tal-ħwienet sa dak li hemm miktub fuq il-faccata tal-bini, fuq menù, fl-istazzjon tal-ferrovija jew fuq 
xi ħajt.

L-għan li fuqu huwa msejjes dan il-ktejjeb huwa li jikkonvinci lilkom, in-nies involuti 
fil-promozzjoni tal-belt tagħkom, illi meta titkellmu dwar il-lingwa tal-belt tagħkom billi tużaw 
is-sinjali tal-belt, dan jista' jqanqal aktar interess fil-profil tal-belt tagħkom. 

Kif evolva l-kuncett: arti, edukazzjoni u vjaggar

Aħseb f'xi ħadd li se jżur il-belt tagħkom għall-ewwel darba. Jew, aħseb fik innifsek qed iżżur xi belt 
għall-ewwel darba. Jekk inti persuna li jinteressak il-viżiva ssib ruħek qed tħares lejn iskrizzjonijiet 
fuq il-bini u sinjali tat-triq f'lingwa li ma tafx (u xi drabi wkoll alfabett stramb). Jekk inti persuna 
jinteressawk il-ħsejjes tkun qed tisma' lingwa gdida u stramba mitkellma min-nies tal-lokal. F'kull 
każ, ħaga waħda jkollok fi ħsiebek: kif titgħallem xi ftit dwar din il-lingwa biex tkun tista' tifhem u 
tikkomunika.

L-interess fil-lingwa tal-belt tagħkom mill-viżitaturi komuni hija xi ħaga certa. Tkun opportunità 
mitlufa jekk il-kunsill tal-belt ma jintroducix il-lingwa tal-belt bl-istess mod li jagħmel għall-istorja, 
l-patrimonju u l-kultura tagħha.

Il-kuncett ta' Beyond Signs in the City ħareg minn ħtiega ta' viżitatur. Erba' snin ilu, waqt btala 
f'Londra, viżitatur li ma jitkellem Ingliż xejn beda jħares lejn dawk is-sinjali kollha li kienu parti 
mill-kultura tal-belt. Kemm jekk kienet 'mind the gap' (oqgħod attent għall-vojt) miktuba mal-art 
tal-istazzjoni tal-underground ta' Londra, jew 'look left' (ħares lejn ix-xellug) fejn is-sinjali tad-dwal 
tat-traffiku, l-viżitatur beda jistaqsi lilu nnifsu xi jfisser l-użu tal-lingwa fit-triq għall-kultura tal-belt u 
ta'bilħaqq il-passat, il-preżent u l-futur tagħha. L-iskrizzjonijiet kollha li nvadew il-belt qanqlu nteress 

Veni, vidi, vinci. Gejt, rajt, akkwistajt...lingwa gdida
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f'dan il-viżitatur li jsir jaf xi jfisser għall-identità tal-belt kull sinjal kemm lingwistikament kif ukoll 
kulturalment. F'burdata ta' esploratur il-viżitatur tagħna ħa diversi ritratti tas-sinjali f'Londra u beda 
jaħseb fi 'progett'.

Erba' snin wara, msieħba minn ħames ibliet Ewropej sostnuti mill-interess tal-kunsilli lokali tagħhom 
(Alcala de Henares fi Spanja, Birgu f'Malta, Dobrich fil-Bulgarija, Gdansk fil-Polonja u Nafplio 
fil-Grecja) ingħaqdu fil-kuncett. Intgħażlu s-sinjali u ttieħdulhom ir-ritratti u ħargu ħames gwidi dwar 
l-ibliet u l-lingwi. Il-gwidi kien fihom ritratti ta' kull sinjal tal-belt flimkien ma' informazzjoni dwar il-
lingwa, l-istorja u l-kultura tal-belt. Dan il-progett wassal għall-għodda originali u nnovattiva biex 
titgħallmu dwar il-lingwa u l-kultura ta' belt.

Kif jaħdem (għanijiet u metodi)

Beyond Signs in the City huwa metodologija mmirata lejn viżitatur f'belt gdida. Il-progett jinvolvi 
l-fotografija ta' sinjali specifici, l-kitba ta' gwida dwar il-lingwa ta' belt u l-promozzjoni tal-idea 
lill-pubbliku wiesgħa permezz ta' varjetà ta' mezzi ta' kummercjalizzazzjoni u nformazzjoni.

L-għan principali ta' Beyond Signs in the City huwa li jikkonvinci lill-viżitaturi tagħkom jieħdu ftit 
ħin josservaw u jinteressaw rwieħhom fil-lingwa tal-belt tagħkom. Il-punt tat-tluq tal-interess 
tagħhom ikun gwida illustrattiva li tinkludi ritratti tal-belt tagħkom li juru xi ħaga dwar il-lingwa tagħ
kom.

Intom tilħqu dan l-għan billi tipproduci gwida lingwistika tal-belt u torganizzaw avvenimenti u 
attivitajiet promozzjonali għall-belt tagħkom.

It-tim ta' esperti

L-ewwel bicca xogħol hija li tibnu tim ta' esperti biex jagħmlu x-xogħol. It-tim (li jista' jinkludi 
kemm professjonisti iżda wkoll studenti u voluntieri li jvarjaw minn residenti interessati għall-persuni 
bla xogħol u studenti żgħażagħ li qed ifittxu l-esperjenza) għandu jkun immotivat u jkollu passjoni 
għall-belt tagħkom.

It-tim tagħkom ikun fih:

- Fotografu, li idealment ikollu esperjenza fil-fotografija urbana jew tal-ivvjaggar             
- Awtur, li idealment ikun għalliem jew espert fil-lingwa
- Maniger tal-Progett, li jkun ħadem f'ambjent ta' awtorità lokali
- Kumpanija tal-produzzjoni li tinkludi dizinjatur grafiku, esperti tal-layout u staff tal-ipprintjar

Ir-rwol tal-maniger tal-progett huwa mportanti għas-success ta' dan il-progett. Qed tfittxu persuna 
dinamika u mmotivata ħafna li tgħaqqad organizzazzjoni tajba ma' komunikazzjoni eccellenti 
mad-dinja ta' madwarkom. X'aktarx irid ikun hu/hi li jagħżel/tagħżel lill-membri l-oħra tat-tim u 
jieħu/tieħu d-deciżjonijiet dwar l-iskedi, r-riżorsi u l-istrategiji tal-kummercjalizzazzjoni. Idealment, 
tkunu qed tfittxu persuna li għandha għarfien dwar l-immaniggjar tal-editjar ta' gwida tal-ivvjaggar. 

L-għażla tal-postijiet ta' interess

Ladarba t-tim tagħkom ikun beda jaħdem, il-pass li jmiss huwa li tidentifikaw postijiet ta' interess u 
tagħżlu liema postijiet jeħtieg li tieħdu ritratti tagħhom. Hemm numru kbir ta' sinjali li tistgħu tieħdu 
ritratti tagħhom li jgħidulkom ħafna dwar il-lingwa tal-belt. Jistgħu jvarjaw minn sinjali tat-trasport 
(stazzjon tal-ferrovija, lista tal-prezzijiet tal-biljetti, skeda tal-karozzi tal-linja, ecc.) sa postijiet 
tat-talb (sinjali barra knisja, moskea jew tempju, nies qed jitolbu).

Għandkom tikkunsidraw tieħdu ritratti ta' sinjali ta' attivitajiet ta' kuljum (bħal mawra sal-bank, xiri 
fis-suq tal-lokal, xiri ta' bolol mill-posta) iżda wkoll avvenimenti straordinarji bħal festivals fil-lokal, 
celebrazzjonijiet u festi.

Tkunu sorpriżi dwar kemm sinjali digà jeżistu fil-belt tagħkom li jistgħu jgħidulkom ħafna dwar 
il-lingwa tagħkom. Tixtiequ tgħallmu lill-viżitaturi kliem bħal merħba u grazzi? Iccekkjaw għal 
sinjali f'bank jew ħanut. Tixtiquhom ikunu jistgħu jordnaw f'restorant? Ħudu ritratti ta' menù jew 
sinjali barra kafè lokali. Triduhom jitgħallmu xi ftit dwar l-istorja lokali? Ħudu ritratti ta' mużewijiet, 
binjiet storici u attrazzjonijiet lokali. U tinsewx tkunu nnovattivi u tfittxu graffiti, xogħlijiet tal-arti fit-
toroq, sinjali fuq flokkijiet tan-nies jew prezzijiet tat-tadam fis-suq lokali. Aktar ma jkun original 
l-approcc tagħkom, aktar tigbdu nteress.

Il-websajt ta' Beyond the Signs fiha lista ndikattiva (iżda mhux eżawrjenti) ta' postijiet li għandkom 
tikkunsidraw iżżidu mal-lista tagħkom.
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Teħid tar-ritratti

F'dinja ideali ssibu fotografu professjonali biex jagħmel dan ix-xogħol. L-attenzjoni għad-dettal, 
l-immaginazzjoni u l-esperjenza tiegħu/tagħha jgħinukom tagħmlu xogħolkom jidher kreattiv u 
pjacevoli.

Ikun wisq aħjar jekk il-fotografu ma jkunx jaf il-belt. Hu/hi jkunu aktar oggettivi u jħarsu 
mill-'angolu' ta' viżitatur, u dak huwa li jeħtieg il-progett. Il-kotba tagħna kollha saru minn fotografu 
li żar l-ibliet għall-ewwel darba u kien appoggat mit-tim lokali. Iż-żjara ddum bejn 5-7 ijiem u 
għandkom tippretendu bejn 800-1000 ritratt tas-sinjali tal-belt.

Min-naħa ta' tgħamir, żguraw li l-fotografu jkun jista' jieħu ritratti filgħodu u bil-lejl. Idealment tkunu 
taħsbu f'tgħamir digitali billi jkollkom bżonn ir-ritratti għal ktieb iżda wkoll għal materjal 
promozzjonali ieħor (fuljetti u l-websajt). Jekk qed tippjanaw esebizzjoni tar-ritratti fi tmiem 
il-progett, tridu taħsbu dwar id-daqs tar-ritratti u riżoluzzjoni għolja biex tipprintawhom.

ll-kitba tal-gwida

Bħala msieħba ta' Beyond Signs in the City ħsibna dwar kapitli specifici għall-gwida lingwistika 
tal-belt. Dawn jinkludu l-hekk imsejħa:
Relazzjonijiet socjali
Sinjalar tat-triqat
Sinjalar tal-ħtigijiet
Sinjalar tal-postijiet
Sinjalar tal-atmosfera
Ejja noħduhom wieħed wieħed...

Relazzjonijiet socjali juża ritratti tas-sinjali tal-belt biex jgħallem lill-viżitaturi kliem u frażijiet dwar 
il-familja, ismijiet u kunjomijiet, tislijiet, il-granet tal-gimgħa u ż-żminijiet ta' matul is-sena.

Sinjalar tat-triqat juża ritratti tas-sinjali tal-belt biex jirriflettu t-traffiku fil-belt, it-trasport, sinjali 
tat-toroq u c-cirkolazzjoni.

Sinjalar tal-ħtigijiet jiffoka fuq is-sinjali dwar is-servizzi (banek, ufficcji tal-posta, sptarijiet,ecc.) 
ħwienet u ristoranti.

Sinjalar tal-postijiet huwa dwar il-patrimonju u bini storiku, statwi ta' nies famużi, mużewijiet u 
galleriji tal-arti, postijiet tat-talb, libreriji u centri kulturali.

Sinjalar tal-atmosfera huwa li tħoss il-belt ħajja madwarek. Is-sinjali jistgħu jvarjaw minn festivals ta' 
bil-lejl għal nies idoqqu strumenti lokali jew sport. Din is-sezzjoni tinkludi attivitajiet ta' divertiment u 
passatempi jew kwalunkwe ħaga li hija unika għall-belt specifika.

Il-kapitli kollha jkun fihom għadd kbir ta' ritratti. Ikkalkulajna madwar 60-80 kull ktieb. Ir-ritratti jkun 
akkumpanjati minn kliem u frażijiet bil-lingwa magħżula, ħafna drabi sostnuti bil-pronunzja permezz 
ta' CD jew bil-miktub. Il-kliem fil-lingwa magħżula jkunu tradotti għall-Ingliż, Franciż jew 
kwalunkwe lingwa oħra li l-viżitaturi l-aktar li huma familjari magħhom. Finalment, ikun fihom 
informazzjoni kulturali qasira u cara dwar il-belt, iżda din m'għandhiex tkun dettaljata wisq jew 'tqila'. 
Ftakar li l-gwida hija dwar il-lingwa tal-belt tagħkom u mhux enciklopedija dwar l-istorja u 
l-wirt kulturali tal-belt.

Għandkom taħsbu wkoll għall-introduzzjoni qasira dwar il-lingwa tagħkom u l-alfabett kif ukoll 
messagg dwar il-belt. Idealment tinkludu merħba mis-Sindku.

B'mod generali, l-istil tal-kitba għandu jkun mexxej, divertenti u umoristiku. Aktar ma' l-approcc 
ikun minn tagħna, aktar ikun ta' interess. Il-parti l-kbira tal-udjenza li qed timmiraw għaliha ser ikunu 
turisti li qed jesploraw il-belt tagħkom. Dawn ikunu jridu xi ħaga facli x'jaqraw, sabiħa fid-dehra u 
ta' min iżommha bħala tifkira.

Il-websajt ta' Beyond the Signs jipprovdi lista ta' gwidi lingwistici digà eżistenti li tistgħu tużaw 
bħala eżempji.

Promozzjoni u ffinanzjar

Aħna nistgħu niskambjaw għadd kbir ta' attivitajiet promozzjonali li għamilna għal dan il-progett. 
Dawn jinkludu:
- preżentazzjoni tal-gwidi lingwistici f'fieri edukattivi, kulturali u tal-kotba
- organizzazzjoni ta' esebizzjonijiet tal-fotografija fejn il-kotba gew ippreżentati u fejn saru korsijiet   
  qosra tal-lingwa
- produzzjoni ta' websajt interattiva
- produzzjoni ta' filmat dwar l-istorja tal-progett
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- inkellmu l-midja u l-istampa u nippubblikaw artikli dwar ix-xogħol tagħna

Issa qed inħarsu lejn opportunitajiet ulterjuri biex nippromwovu l-progett li jinkludu:

- inzommu kuntatt mal-pubblikaturi biex nesploraw il-potenzjal tal-uzu tal-marka (branding) 
  tal-gwidi
- inkellmu lill-awtoritajiet lokali biex inxerrdu l-kelma ma' numru akbar ta' bliet
- taħrig lill-gwidi lokali jew voluntiera biex isiru gwidi lingwistici fil-belt tagħhom

L-iffinanzjar ta' progetti kulturali u edukattivi li mhumiex għal profitt dejjem huwa bicca xogħol 
difficli. Barra mill-appogg tal-UE u ta' awtoritajiet lokali (li huwa l-każ tagħna) wieħed jista' forsi 
jħares lejn sponsors privati (bħal agenti tal-ivvjaggar, pubblikatur internazzjonali jew skola tal-lingwi 
kbira) jew iffinanzjar nazzjonali mill-Ministeri tal-Kultura u Turiżmu. Għal min hu aktar 
imprenditorjali, żgur hemm suq għal kull progett innovattiv u Beyond Signs in the City 
definittivament huwa dwar l-innovazzjoni.

Nawgurawlkom fil-vjagg tal-lingwa tagħkom,

L-imsieħba ta' Beyond Signs in the City
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