
Cui se adresează această broşură?

Această broşură, numită Dincolo de semnale în oraş, prezintă o metodologie pentru promovarea 
însuşirii de limbă prin fotografii ale semnalelor din oraş. Ea ne va ghida prin idei şi instrumente în 
folosirea cât mai eficientă a resurselor existente în scopul promovării oraşului nostru şi a limbii 
acestuia, vizitatorilor noştri.

Broşura se adresează în primul rând promotorilor de oraş şi autorităţilor locale. Oamenii care pot să 
tragă cele mai multe foloase din citirea lui sunt  reprezenanţii primăriilor şi autorităţilor locale sau 
regionale, agenţii de informare a turiştilor, funcţionarii regionali sau responsabilii de cultură, ghizii 
locali şi personalul din camera de comerţ. Cu toate acestea, profesorii, formatorii de ghizi turistici şi 
lectorii universitari de la studiile de cultură şi turism, precum şi membrii organizaţiilor non-profit care 
ajută la dezvoltarea culturală a oraşului, pot, de asemenea, să profite din citirea cărţii.

Toate activităţile şi metodele descrise in această broşură au fost realizate datorită finanţării UE 
primite de la Comisia Europeană intre anii 2005 şi 2010.

Promovare de limbă şi de oraş

Consiliile orăşene profită de orice ocazie să le spună vizitatorilor de ce oraşul lor este atât de special. 
Ideile deseori variază de la promovarea oamenilor celebri dintr-un oraş, a moştenirii sale arhitecturale 
şi a peisajului înconjurător până la cultura, mâncărurile locale şi locurile de petrecere a timpului liber. 
Informaţiile acestea apar cel mai des în foi volante şi prospecte sau de la biroul de turism al oraşului 
şi ghizii locali.

Este destul de rar ca un consiliu local să-şi promoveze limba in aceeaşi măsură ca oamenii, clădirile şi 
activităţile oraşului lor. Vizitatorii care doresc o introducere in limba locală şi şansa de a vorbi cu 
localnicii trebuie să-şi cumpere un manual de limbă sau să se mulţumească cu expresii ca “salut” sau 
“mulţumesc” care apar in broşurile despre oraş.

Ceea ce lipseşte din strategiile de promovare a celor mai multe consilii orăşene este o introducere in 
limba locală, acompaniată de prezentarea trecutului, prezentului şi viitorului oraşului. Aici vine in 

Cu toţii iubim oraşele noastre şi vrem să vorbim lumii despre ele. S-o facem in limba noastră.

ajutor această carte.

Dincolo de semnale in oraş oferă o metodologie pentru promovarea limbii prin cultura unui oraş. 
Conceptul se bazează pe folosirea fotografierii semnalelor dintr-un oraş ca o modalitate de a invăţa 
despre limbajul oraşului. Semnalele dintr-un oraş pot varia de la indicatoarele de pe străzi şi numele 
de magazine pană la ceea ce este inscripţionat pe faţada unei clădiri, pe un meniu, la gară sau pe un 
perete.

Obiectivul de bază al cărţii este de a vă convinge, că prezentarea limbajului unui oraş prin folosirea 
semnalelor din oraşul Dumneavoastră poate provoca mai mult interes pentru profilul oraşului 
Dumneavoastră.

Cum a evoluat conceptul? Artă, educaţie şi călătorie.

Gândiţi-vă la cineva care vă vizitează oraşul pentru prima dată. Sau, mai degrabă, gândiţi-vă cum ar fi 
să vizitaţi un oraş pentru prima dată. Dacă sunteţi o persoană vizuală, vă veţi uita la inscripţiile de pe 
clădiri şi la indicatoarele de pe străzi care sunt într-o limbă necunoscută  (câteodată chiar şi într-un 
alfabet străin). Dacă sunteţi o persoană auditivă, veţi asculta o limbă nouă şi străină vorbită de 
localnici. În toate cazurile, veţi avea un singur gând în minte: cum să învăţaţi puţin din această limbă 
pentru a înţelege şi pentru a comunica.

Interesul unui vizitator obişnuit faţă de limba oraşului Dumneavoastră este dat. Ar fi o oportunitate 
ratată dacă consiliul local nu ar profita de ocazie să introducă limba oraşului in aceeaşi măsură in care 
o face cu istoria, moştenirea şi cultura ei.

Conceptul Dincolo de semnale în oraşe s-a născut din necesitatea unui vizitator. Patru ani în urmă, în 
timpul unei vacanţe la Londra, un vizitator, care nu vorbea limba engleză deloc, a început să se uite la 
semnalele care constituiau o parte integrantă a culturii oraşului. Observând semnale ca “Mind the 
gap!” (Atenţie la spaţiul dintre peron şi tren!”) pe podeaua unei staţii de metrou din Londra sau „Look 
left” (“Uită-te în stânga”) la semafoare, vizitatorul a început să se întrebe ce înseamnă folosirea 
limbajului din stradă în cultura, trecutul, prezentul şi viitorul oraşului. Toate inscripţiile care au 
invadat oraşul l-au făcut pe vizitator interesat să afle ce înseamnă fiecare semnal, atât din punct de 

Veni, vidi, vici. Am venit, am văzut, am biruit…o nouă limbă
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vedere lingvistic, căt şi din punctul de vedere cultural, pentru identitatea oraşului. Având chef de 
explorare, vizitatorul nostru a făcut mai multe fotografii cu semnalele din Londra şi a iniţiat un 
proiect.
Patru ani mai tarziu, parteneri din cinci oraşe europene, cu suportul consiliilor locale respective 
(Alcale de Henares din Spania, Birgu din Malta, Dobrich din Bulgaria, Gdansk din Polonia şi Nafplio 
din Grecia), s-au alăturat proiectului. Au fost alese şi fotografiate semnale şi s-au publicat cinci ghizi 
de limbă şi de oraş. In ghizi s-au regăsit fotografiile cu semnalele din fiecare oraş, impreună cu 
informaţii despre limba, istoria şi cultura oraşului respectiv. Proiectul a dat naştere unui instrument 
original şi inovativ de a invăţa despre limba şi cultura unui oraş.

Cum funcţionează (obiective şi metode)

Dincolo de semnale in oraş este o metodologie care li se adresează vizitatorilor intr-un oraş 
necunoscut. Proiectul include fotografii ale unor semnale specifice, scrierea unui ghid de limbă a 
oraşului şi promovarea ideii unui public larg prin folosirea unor mijloace variate de marketing şi 
informaţie.

Obiectivul de bază al cărţii este convingerea vizitatorilor unui oraş de a-şi face timp pentru a observa 
şi a se interesa de limba oraşului. Starnirea acestui interes se va realiza printr-un ghid ilustrat 
incluzand fotografii din oraş care spun ceva despre limba oraşului.

Acest obiectiv poate fi realizat prin alcătuirea unui ghid de limbă al oraşului şi prin organizarea 
diferitelor evenimente şi alte activităţi de promovare a oraşului.

Echipa de experţi

Primul lucru de făcut este alcătuirea unei echipe care să elaboreze cartea. Echipa (care poate să fie 
alcătuită din profesionişti, dar şi din studenţi sau voluntari, compuşi din localnici interesaţi, şomeri 
sau tineri studenţi care caută experienţă) trebuie să fie foarte motivată şi pasionată de oraş.

Echipa va constă în:

- un fotograf care, de preferinţă, să aibă ceva experienţă în fotografierea urbană sau de călătorie
- un autor, care, de preferinţă, să fie profesor sau expert lingvistic
- un manager de proiect care a colaborat deja cu autorităţile locale

- o echipă de producţie care include un stilist grafic, experţi de aşezare pe pagină şi personal de 
imprimare

Rolul managerului de proiect este esenţial în succesul acestui proiect. Aveţi nevoie de o persoană 
dinamică şi foarte motivată care combină buna organizare cu o comunicare excelentă cu lumea de 
afară. Cel mai probabil va fi la latitudinea lui de a selecta ceilalţi membri ai grupului şi el va decide în 
privinţa duratei proiectului, a resurselor şi a strategiilor de marketing. Pe cât posibil, căutaţi o 
persoană cu cunoştinţe de management de proiect, dar şi de editare a unui ghid de călătorie.

Selectarea locurilor de interes

O dată ce echipa Dumneavoastră este alcătuită şi funcţionează, următorul pas este identificarea unor 
locuri de interes şi selectarea locurilor pe care trebuie să le fotografiaţi. Există un număr mare de 
semnale pe care le puteţi fotografia şi care pot să spună multe despre limba oraşului. Acestea pot varia 
de la semnale de transport (o gară, o listă de preţuri de bilete,  mersul autobuzelor etc) pană la locuri 
de veneraţie (un semnal in exteriorul unei biserici, al unei moschee sau al unui templu, oameni 
rugandu-se etc).

Ar trebui să luaţi in considerare să fotografiaţi semnalele activităţilor de fiecare zi (cum ar fi mersul la 
bancă, cumpărăturile la un magazin local, cumpărarea de timbre la oficiul poştal) dar şi a 
evenimentelor extraordinare, ca de exemplu festivale, festivităţi şi sărbători locale. 

Veţi fi surprinşi câte semnale există deja în oraşul Dumneavoastră care pot să spună atât de multe 
lucruri despre limba oraşului. Vreţi să vă învăţaţi vizitatorii să spună cuvinte ca bine aţi venit sau 
mulţumesc? Căutaţi semnale într-o bancă sau un magazin. Vreţi ca ei să fie capabili să facă comanda 
într-un restaurant? Fotografiaţi un meniu sau semnale din afara unei cafenele locale. Vreţi să înveţe 
puţin despre istoria locală? Fotografiaţi muzee, clădiri istorice şi atracţii locale. Şi nu uitaţi să fiţi 
inovativi, căutaţi graffiti-uri, lucrări de artă pe străzi, însemne pe tricourile oamenilor sau pe eticheta 
de preţ a roşiilor din piaţa locală. Cu cât urmăriţi o abordare originală, cu atât mai mult interes veţi 
stârni.

Pagina de web Dincolo de semnale în oraş include o listă indicativă (dar nu completă) de locuri care 
ar trebui să fie fotografiate.
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Fotografierea

Intr-o situaţie ideală găsiţi un fotograf profesionist să efectueze aceste lucrări. Ochiul lui format 
pentru observarea detaliilor, imaginaţia şi experienţa lui vor asigura aspectul creativ şi plăcut al 
broşurii voastre.

Un fotograf care nu cunoaşte oraşul este probabil cea mai bună alegere. El va fi mai obiectiv şi va 
avea “ochiul” vizitatorului şi exact de asta are nevoie acest proiect. Toate lucrările din cărţile noastre 
au fost realizate de un fotograf care a vizitat oraşele pentru prima dată şi a fost ajutat de o echipă 
locală. Vizita durează aproximativ 5-7 zile şi vă puteţi aştepta la circa 800-1000 fotografii cu 
semnalele din oraş.

Din punctul de vedere al echipamentului, asiguraţi-vă că fotograful poate fotografia şi ziua şi noaptea. 
Cel mai adecvat ar fi echipamentul digital pentru că fotografiile vor apărea intr-o carte, dar şi in alte 
materiale promoţionale (foi volante şi pagina de web). Dacă plănuiţi să faceţi o expoziţie cu 
fotografiile la sfarşitul proiectului, ar trebui să vă gandiţi la mărimea şi rezoluţia mare a fotografiilor 
cand le imprimaţi.

Scrierea ghidului

Ca parteneri ai proiectului Dincolo de semnale în oraş am identificat capitole specifice pentru ghidul 
oraşului. Acestea includ următoarele:

Relaţii sociale
Semnalizarea drumului
Semnalizarea necesităţilor
Semnalizarea locurilor
Semnalizarea atmosferei

Să le luăm pe rand…

Capitolul Relaţii  sociale foloseşte fotografii ale semnalelor din oraş pentru a-i învăţa pe vizitatori 
cuvinte şi fraze legate de nume de familie şi porecle, forme de salut, zilele săptămânii şi părţile 
anului.

Capitolul Semnalizarea drumului foloseşte fotografii ale semnalelor din oraş pentru a reflecta traficul 
în oraş, transportul, indicatoarele de străzi şi circulaţia.
Capitolul Semnalizarea necesităţilor se concentrează asupra semnalelor din jurul serviciilor (bănci, 
oficii poştale, spitale etc), ale magazinelor şi restaurantelor.

Capitolul “Semnalizarea locurilor” prezintă moştenirea culturală şi clădiri istorice, statui ai oamenilor 
celebri, muzee şi galerii, locuri de veneraţie, biblioteci şi centre culturale.

Capitolul Semnalizarea atmosferei ne introduce în atmosfera oraşului. Aceste semnale pot varia de la 
festivaluri de noapte până la oameni cântând la un instrument muzical local sau sport. Această 
secţiune poate include activităţi de petrecere a timpului liber şi ocupaţii favorite sau orice este unic în 
respectivul oraş. 

Toate capitolele conţin un număr mare de fotografii. Noi am publicat în jur de 60-80 pe carte. 
Fotografiile sunt acompaniate de cuvinte şi fraze în limba ţintă, deseori cu suport CD de pronunţare 
sau în formă scrisă. Cuvintele din limba ţintă sunt traduse în engleză, franceză sau alte limbi cu care 
vizitatorii sunt cei mai familiarizaţi. Sunt incluse şi informaţii culturale scurte şi clare despre oraş, dar 
acestea nu trebuie să fie foarte detaliate sau “grele”. Amintiţi-vă că ghidul tratează tema limbii în oraş 
şi nu este o enciclopedie a istoriei şi  moştenirii culturale ale oraşului.

Ar trebui să includeţi şi o scurtă introducere despre limba locală şi alfabetul ei, precum şi un mesaj de 
bun venit. Acesta ar putea fi din partea primarului.

In general stilul de redactare ar trebui să fie uşor, distractiv şi amuzant. Cu cat abordarea este mai 
prietenoasă, cu atat mai mult interes va starni. Cei mai mulţi dintre cititori vor fi turişti care işi petrec 
timpul explorand oraşul. Vor avea nevoie de ceva uşor de citit, cu aspect atractiv şi care merită să fie 
păstrat ca amintire.

Pagina de web Dincolo de semnale în  oraş furnizează o listă cu ghizi  de limbă deja existenţi pe care 
îi  puteţi folosi ca exemple.

Promovare şi finanţare

Putem să impărtăşim un număr mare de activităţi de promovare pe care le-am efectuat pentru proiect. 
Acestea includ:
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?producerea unui pachet promoţional complet cu modul de abordare "Signs in the city - Semne în 
      oraş" - joc de computer, film documentar sau de scurt metraj
?prezentarea ghizilor de limbă la târguri educaţionale, culturale sau de carte
?organizarea de expoziţii de fotografii în care cărţile au fost prezentate şi au avut loc scurte cursuri    
de limbă
?realizarea unei pagini web interactive
?producerea unui film cu povestea proiectului contactul cu media şi presa rezultând în articole 
?publicate despre munca noastră

In acest moment studiem şi alte oportunităţi de a promova proiectul. Acestea includ:

?parteneriate cu editurile pentru a explora potenţialul de marcă înregistrată al ghizilor
?întâlniri cu autorităţile locale pentru a răspândi vestea în mai multe oraşe
?instruirea de ghizi locali sau voluntari pentru a deveni ghizi de limbă în oraşele lor

Finanţarea proiectelor culturale şi educaţionale care nu sunt orientate spre profit este intotdeauna o 
sarcină grea. Pe langă susţinerea de la UE şi de la autorităţile locale (ca in cazul nostru), poate ar fi o 
idee bună să căutaţi şi sponsori din sfera privată (cum ar fi o agenţie de voiaj, o editură internaţională 
sau o mare şcoală de limbă) sau finanţare de la Ministerul Culturii şi al Turismului. Pentru cei cu 
spirit de intreprinzător există cu siguranţă o piaţă pentru fiecare proiect inovativ şi Dincolo de 
semnale in oraş se ocupă in mod cert cu inovaţia.

Mult noroc in călătoria Dumneavoastră lingvistică,
Partenerii Dincolo de semnale în oraş
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