
Dla kogo przeznaczona  jest ta publikacja?

Publikacja  zatytułowana Beyond Signs in the City( Więcej niż znaki miasta) , przedstawia sposób   
uczenia się języka obcego poprzez fotografie znaków i napisów znajdujących się na ulicach waszego 
miasta. Jest to, jednocześnie , zbiór pomysłów  pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie 
różnych  środków w celu  promowania  twojego miasta i języka wśród turystów.

Publikacja została napisana głównie dla osób zajmujących się promocją miasta  i władz lokalnych. 
Osoby, którym jej lektura może przynieść największe korzyści to pracownicy biura prezydenta miasta 
oraz przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz, pracownicy biur informacji turystycznych, 
pracownicy zajmujący się polityką kulturalną i regionalną, przewodnicy turystyczni i pracownicy izb 
handlowych. Lektura tej publikacji może przynieść też wymierne korzyści edukatorom  takim jak 
nauczyciele, trenerzy przewodników i wykładowcy uczelni zajmujących się kulturą i turystyką, a 
także członkowie organizacji charytatywnych, którzy wspierają kulturalny rozwój miasta.

Wszystkie działania i metody opisane w tej publikacji były możliwe dzięki funduszom Unii 
Europejskiej  otrzymanym z Komisji Europejskiej  w latach  2005-2010.

Promocja języka oraz promocja miasta

Władze miasta korzystają z każdej okazji, aby opowiedzieć turystom o tym, co powoduje, że ich 
miasto jest wyjątkowe. Pomysły z tym związane to np. promowanie ludzi sławnych, historii, 
dziedzictwa architektonicznego, otaczającego  krajobrazu  oraz atmosfera miasta, kulinaria i 
wypoczynek. Informacje najczęściej  pochodzą z  ulotek i broszur lub z biur turystycznych, czy też 
od miejscowych przewodników.

Rzadkością jest, aby władze miasta promowały język w równym stopniu, jak to robią w przypadku 
budynków, ludzi  i przedsięwzięć. Turyści odwiedzający miasto, którzy szukają wprowadzenia do 
języka używanego w tym mieście, muszą kupić podręcznik językowy  lub zadowolić się  zwrotami 
takimi jak: „cześć ” czy  „ dziękuję” - zawartymi w przewodniku po mieście.

Wszyscy kochamy nasze miasta i chcemy opowiedzieć o nich  światu. Opowiedzmy więc 
o nich  w naszym języku.

Większość strategii promocyjnych władz miejskich nie obejmuje przedstawienia  języka lokalnego, 
wraz z  przedstawieniem  przeszłości , teraźniejszości  i przyszłości miasta. To właśnie przedstawia 
nasza publikacja.
Beyond Signs in the City przedstawia ideę promowania języka poprzez kulturę danego miasta. Pomysł   
oparty jest na fotografiach znaków miasta jako środków pozwalających na zdobycie wiedzy na temat 
języka tego miasta. Te znaki  mogą dotyczyć nazw ulic znaków drogowych, szyldów sklepowych , 
napisów na budynkach , stacji kolejowych etc..

Podstawowym celem tej publikacji jest chęć przekonania  czytelnika  i osób zajmujących  się 
promocją miast, że mówienie o języku  miasta za pomocą znaków, jakie możemy 
w nim  znaleźć,  może wpłynąć na wzrost zainteresowania tym, co dzieje się w danym mieście  oraz 
jego przeszłością.

Jak  powstał pomysł połączenia sztuki , edukacji i turystyki

 

Pomyśl  o kimś, kto przyjeżdża do twojego miasta  po raz pierwszy. Albo też o sobie, kiedy 
odwiedzasz jakieś miasto pierwszy raz. Jeżeli jesteś „wzrokowcem” będziesz pewnie patrzeć na 
napisy na budynkach i ulicach, w nieznanym ci języku ( a czasem nawet  w nieznanym ci alfabecie). 
Jeżeli jesteś „słuchowcem” będziesz słuchać nowego i obcego dla ciebie  języka, używanego przez 
mieszkańców. W każdym przypadku, będziesz  myślał o jednym: jak nauczyć się choć trochę,  tak 
aby móc rozumieć i porozumiewać się.

Z pewnością, przeciętny turysta zainteresuje się językiem twojego miasta. Byłoby wielką stratą gdyby 
władze miasta nie chciały przedstawić języka swojego miasta w sposób podobny do tego, jak czynią 
to z jego historią, dziedzictwem i kulturą.

Koncepcja  projektu  Beyond Signs in the City  wzięła się z potrzeb turystów . Cztery lata temu turysta 
będący na wakacjach w Londynie i nie mówiący po angielsku, zaczął przyglądać się znakom w 
mieście, które były częścią kultury miasta. Bez względu na to czy był to napis „uwaga na….” 
napisany na peronie londyńskiego metra , czy „ patrz w lewo” przy światłach ulicznych, turysta 
zaczął zadawać sobie pytanie jakie znaczenie miało użycie języka na ulicach  dla kultury miasta, jego 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wszystkie napisy, jakie opanowały miasto, kazały naszemu 
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turyście zainteresować się, jakie znaczenie dla specyfiki miasta miał każdy z tych znaków językowo i 
kulturowo. W nastroju poszukiwacza nasz turysta zrobił kilka fotografii znaków spotkanych na 
ulicach  Londynu i ruszył w poszukiwaniu „projektu”.

Cztery lata później, partnerzy  z pięciu europejskich miast, pod przychylnym okiem  swoich władz 
lokalnych( Alcala de Henares w Hiszpanii, Birgu na Malcie, Dobrich w Bułgarii, Gdańsk w Polsce i 
Nafplio w Grecji)  stworzyli koncepcję  projektu. Znaki zostały wybrane i sfotografowane, powstało 
pięć przewodników po miastach i ich językach. Przewodniki zawierają fotografie znaków z każdego 
miasta, a także informacje o języku miasta, historii i kulturze. Rezultatem projektu jest oryginalne i 
innowacyjne narzędzie pozwalające na zdobycie wiedzy na temat języka i kultury miasta.

Jak to działa ( cele i metody)

Beyond Signs in the City  to metodologia ukierunkowana na osoby odwiedzające miasto po raz  
pierwszy. Projekt obejmuje fotografie znaków charakterystycznych dla danego miejsca, stworzenie 
językowego przewodnika po mieście oraz promocję  samego pomysłu projektu wśród szerokiej rzeszy 
odbiorców poprzez  różnorodne działania marketingowe i  sposoby przekazywania informacji.

Podstawowy cel Beyond Signs in the City to zachęcenie turystów obcojęzycznych do poświęcenia 
chwili na zainteresowanie się językiem danego miasta. Motorem tego zainteresowania może być 
przewodnik zawierający fotografie tego  miasta , które  mówią  także o jego  języku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wyprodukowanie językowego przewodnika po mieście oraz  poprzez 
zorganizowanie imprez i działań promujących dane  miasto.

Zespół  ekspertów

Pierwszym zadaniem jest zbudowanie zespołu ekspertów do pracy nad projektem. Zespół (który może 
składać się z profesjonalistów, ale także studentów oraz wolontariuszy rekrutujących się z 
zainteresowanych projektem mieszkańców aż po bezrobotnych  i  studentów chcących zdobyć 
doświadczenie) powinien być wysoce zmotywowany i „zakochany” w swoim mieście.

Zespoł składać się będzie z:

-Fotografa  z  doświadczeniem  w fotografii miejskiej i podróżniczej
-Autora , najlepiej nauczyciela lub eksperta językowego
- Kierownika projektu z doświadczeniem pracy w środowisku lokalnym
- Firmy wydawniczej posiadającej grafika oraz ekspertów wydawniczych

Rola kierownika projektu jest kluczowa dla powodzenia projektu. Potrzebna jest osoba dynamiczna i 
wysoce zmotywowana, która łączy w sobie dobrą organizację z umiejętnością komunikacji. 
Najpewniej, to ta osoba będzie wybierać innych członków zespołu, decydować o terminach, środkach 
i strategii marketingowej. Najlepszym kandydatem jest osoba mająca wiedzę z zakresu zarządzania 
projektem związanym z procesem tworzenia przewodnika turystycznego. 

Wybor miejsc

Kiedy zespół jest już w pełnym składzie i gotowy do pracy trzeba zająć się  wyborem miejsc, które 
chcemy sfotografować. Z pewnością jest dużo znaków w twoim mieście, które wiele powiedzą o jego 
języku. Mogą to być znaki, od tych związanych z transportem (stacja kolejowa, cennik biletów, 
rozkład jazdy autobusów, etc.) po miejsca kultu religijnego ( znak przed kościołem, meczetem lub 
świątynią).

Należy wziąć pod uwagę nie tylko fotografowanie znaków związanych z życiem codziennym (takich 
jak wizyta  banku, robienie zakupów na lokalnym rynku, kupowanie znaczków na poczcie), ale także 
fotografowanie wyjątkowych wydarzeń takich jak lokalne festiwale, obchody i święta.

Z pewnością zdziwisz się jak wiele znaków istnieje w twoim mieście, które mogą uczyć języka. Czy 
chcesz nauczyć turystów słów takich jak „witam” i „dziękuję”? Sprawdź napisy w banku lub sklepie. 
Jeżeli chcesz, aby potrafili zamówić posiłek w restauracji – zrób zdjęcia menu lub napisów przy 
lokalnej kawiarni. Chcesz, aby dowiedzieli się czegoś na temat miejscowej historii? Sfotografuj 
muzeum, zabytkowe budynki i lokalne atrakcje. Pamiętaj o byciu innowacyjnym i poszukaj graffiti, 
dzieł sztuki na ulicach, napisów na T-shirt'ach  lub na cenach pomidorów na lokalnym targu.  Im 
bardziej oryginalne będzie twoje podejście tym większe będzie zainteresowanie.

Strona projektu  Beyond Signs in the City zawiera przykładową, choć nieskończoną listę miejsc, które 
mogą pojawić się w waszym przewodniku.
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Fotografowanie

Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie profesjonalnego fotografa.  Jego dbałość 
o szczegóły, wyobraźnia i doświadczenie pozwolą, aby twoja praca była twórcza i dawała 
zadowolenie.

Fotograf, który nie zna miasta, będzie najprawdopodobniej najlepszy. Będzie on bardziej obiektywny 
poprzez spojrzenie turysty, dla którego ma powstać przewodnik. Wszystkie fotografie do książek 
powstałych w ramach projektu Beyond Signs in the City zostały wykonane przez fotografa, który 
odwiedzał miasto po raz pierwszy i był wspierany przez miejscowy zespół. Wizyta trwa 5-7 dni i 
należy spodziewać się, że zostanie zrobionych 800-1000 zdjęć miasta. 

Jeżeli chodzi o sprzęt, należy zapewnić taki, który pozwoli na robienie zdjęć w dzień i w nocy. 
Najlepszy byłby sprzęt cyfrowy ponieważ zdjęcia wykorzystane będą  do książki jak i do innych 
materiałów promocyjnych ( broszura i strona internetowa). Jeżeli planujesz wystawę zdjęć na koniec 
projektu, powinieneś pomyśleć o ich wymiarach i wysokiej rozdzielczości .

Pisanie przewodnika

Jako partnerzy Beyond Signs in the City  podzieliliśmy miejski przewodnik językowy na osobne 
następujące  rozdziały :

Social relations – napisy i znaki związane z kontaktami  międzyludzkimi
Signing the way – napisy i znaki związane z oznakowaniem  drogi  
Signing the needs – napisy i znaki  związane z usługami
Signing the places – napisy i znaki związane z oznaczeniem miejsc
Signing the atmosphere- znaki i  napisy nawiązujące do atmosfery danego miasta

Zajmijmy się nimi po kolei …

Napisy i znaki związane z kontaktami  międzyludzkimi  wykorzystują  fotografie  znaków w mieście 
uczących turystów słów i wyrażeń związanych z rodziną , imionami i nazwiskami, pozdrowieniami, 
dniami tygodnia i porami roku.

Napisy i znaki związane z oznakowaniem drogi wykorzystują znaki odzwierciedlające ruch uliczny, 

transport, nazwy ulic i ruch.

Napisy i znaki  związane z usługami  skupiają się na usługach (banki, urzędy pocztowe, szpitale etc.) 
sklepach i restauracjach.

Napisy i znaki związane z oznaczeniem miejsc,  to dziedzictwo i budynki historyczne, pomniki 
sławnych ludzi, muzea i galerie, miejsca kultu religijnego, biblioteki i centra kultury.

Znaki i napisy nawiązujące do atmosfery  danego miasta, to poznanie ducha miasta. Znaki mogą 
dotyczyć różnych „działań”-  od festiwali poprzez ludzi grających na lokalnym instrumencie aż po 
sport. Ten rozdział może dotyczyć zajęć związanych z wypoczynkiem i hobby lub czegokolwiek, co 
jest charakterystyczne dla danego miasta. 

Wszystkie rozdziały będą zwierały sporą ilość fotografii - około 60-80 w każdej publikacji. 
Fotografiom towarzyszyć będą słowa i wyrażenia w danym języku , często z wymową przedstawioną 
na CD lub w formie pisemnej. Słowa w danym języku będą przetłumaczone na angielski, francuski 
lub inny język znany turystom przyjeżdżającym do waszego miasta. Oprócz tego publikacja powinna 
przedstawić krótką i zrozumiałą informację o mieście, w prostej i atrakcyjnej formie. Należy 
pamiętać, że  przewodnik dotyczy języka waszego miasta  i nie jest encyklopedią na temat jego 
historii  oraz dziedzictwa.

Powinniście także zawrzeć krótkie wprowadzenie na temat waszego języka, jego alfabetu, a także 
informacje na temat miasta. Mile widziane byłoby zamieszczenie  powitania  przez prezydenta miasta.

Ogólnie rzecz biorąc styl, w jakim będzie napisany przewodnik, powinien być lekki i dowcipny. Im 
bardziej przyjazny dla czytelnika będzie duch tej publikacji, tym większym zainteresowaniem będzie 
się ona cieszyła. Większość odbiorców przewodnika będą stanowili turyści spędzający czas na 
odkrywaniu waszego miasta. Będą oni potrzebowali publikacji łatwej w czytaniu i atrakcyjnej 
wizualnie, którą zechcą  zachować na pamiątkę.

Strona internetowa Beyond the Signs zawiera listę istniejących już przewodników językowych, które 
mogą służyć jako przykład.

Promocja i fundusze
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Możemy  przedstawić dużą ilość działań promocyjnych , ktore zostały wykonane na potrzeby 
projektu. Zawierają one:

?wyprodukowanie pełnego zestawu materiałów promocyjnych dla miasta w oparciu o metodologię 
      projektu 'Signs in the City', a także animowaną grę komputerową, film dokumentalny lub krótki  
      film o danym mieście 
?zaprezentowanie przewodnika językowego na targach językowych , kulturowych  i książkowych
?zorganizowanie  wystaw fotograficznych gdzie zaprezentowano również książki,  a także   
     zorganizowano krótki kurs języka
?stworzenie  interaktywnej strony internetowej 
?wyprodukowanie filmu przedstawiającego historię projektu
?wywiady w mediach i prasie oraz artykuły na temat naszej pracy

Obecnie  poszukujemy dalszych możliwości promocji projektu , które obejmują:

?kontakty z wydawcami w celu sprawdzenia potencjalnych możliwości stworzenia marki naszych  
      przewodników
?rozmowy z władzami lokalnymi w celu popularyzacji przewodników w jak największej liczbie    
      miast.
?szkolenie  miejscowych przewodników  i  ochotników taka by mogli zostać językowymi 
      przewodnikami po swoim mieście

Finansowanie projektów związanych z kulturą i edukacją, które nie są ukierunkowane na zysk, jest 
zawsze trudnym zadaniem. Poza wsparciem Unii Europejskiej i władz lokalnych (co miało miejsce w 
naszym przypadku) można spróbować  znaleźć prywatnych sponsorów( takich jak biuro podróży, 
międzynarodowy wydawca czy duża szkoła językowa) lub zwrócić się o dotacje z Ministerstwa 
Kultury. Dla najbardziej przedsiębiorczych, z pewnością istnieje  popyt na innowacyjne projekty a 
projekt  Beyond Signs In the City zdecydowanie dotyczy innowacji.

Życzymy powodzenia  w Twojej językowej podróży,

Partnerzy Beyond Signs in the City
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