
Komu je knjižica namenjena?

Knjižica Beyond the Signs in the City predstavlja metodologijo za promoviranje učenja jezika skozi 
fotografije znakov mesta. Pomagala vam bo z idejami, kako najbolje izkoristiti vaše obstoječe načine 
pri promociji vašega mesta in jezika vašim obiskovalcem.

Knjižica je namenjena promotorjem mesta in lokalnim oblastem. Ljudje, ki bi z njenim branjem 
največ pridobili, so uslužbenci županovega urada, predstavniki lokalnih oblasti, agenti turističnih 
informacij, kulturni in regionalni uradniki, lokalni vodiči in predstavniki trgovinske zbornice. Prav 
tako je koristna za univerzitetne predavatelje kulture in turizma, ter za dobrodelne organizacije, ki 
podpirajo razvoj mestne kulture.
Vse aktivnosti in načine opisane v knjižici so omogočila evropska sredstva pridobljena od Evropske 
komisije med letoma 2005 in 2010.

Promoviranje jezika in mesta

Mestni svet zagrabi vsako priložnost, da pokaže svojim obiskovalcem, zakaj je mesto tako posebno. 
Ideje pogosto segajo od promoviranja znanih oseb mesta in njegove zgodovine ter arhitekturne 
dediščine in okoliške pokrajine do lokalne kulture, hrane in ležernosti. Najpogosteje so te informacije 
na letakih in v brošurah ali pa jih posredujejo turistične pisarne in lokalni vodiči.

Mestni svet ne oglašuje jezika mesta v enaki meri kot mestne zgradbe, ljudi in aktivnosti. 
Obiskovalci, ki bi želeli uvod v lokalni jezik in priložnost spregovoriti s prebivalci mesta, morajo 
plačati jezikovni tečaj ali pa se zadovoljiti  z »Dober dan!« in »Hvala!«, ki jih najdejo v mestni 
brošuri. 

Večini promocijskih strategij Mestnega sveta manjka uvod v lokalni jezik s predstavitvijo mestne 
zgodovine, sedanjosti in prihodnosti. Tukaj postane knjižica uporabna. 

Beyond Signs in the City ponuja metodologijo za promoviranje jezika s pomočjo mestne kulture. 
Koncept projekta so fotografije mestnih znakov, ki vzpodbujajo učenje jezika. Mestni znaki so lahko 
cestno-prometni znaki, imena trgovin in napisi pred zgradbami ter na železniški postaji. Prav tako je 

Vsi imamo svoje meste radi in želimo svetu povedati o njem. Povejmo v našem jeziku. 

to lahko vsebina jedilnega lista ali napisi na zidovih mestnih zgradb. 

Pomen te knjižice je prepričati vas, ljudi, ki ste vpleteni v promocijo mesta, da pogovarjanje o jeziku 
mesta z uporabo mestnih znakov lahko sproži porast zanimanja za vaše mesto. 

Kako se je koncept razvil: umetnost, izobraževanje in potovanja

Pomislite na nekoga, ki je prvič prišel v vaše mesto. Pomislite tudi nase, ko ste prvič v tujem mestu. 
Če ste vizualna oseba, boste gledali napise na zgradbah in prometne znake v neznanem jeziku (včasih 
tudi v drugačni pisavi). Če ste slušna oseba, boste poslušali vam nov, drugačen jezik, ki ga govorijo 
lokalni prebivalci. V obeh primerih bo v vaših mislih samo eno: kako se naučim več o tem jeziku, da 
ga bom razumel in se tako v njem sporazumeval. 

Zanimanje povprečnega obiskovalca za jezik vašega mesta je podano. Zapravljena priložnost bi bila, 
če Mestni svet ne bi predstavil mestnega jezika na enak način, kot predstavlja mestno zgodovino, 
dediščino in kulturo. 

Koncept Beyond Signs in the City se je razvil iz potreb obiskovalca. Pred štirimi leti je obiskovalec, ki 
ni govoril angleško in je na dopustu v Londonu opazoval vse mestne znake, ki so bili del mestne 
kulture. Znaki, kot so opozorila na tleh podzemne (Pazi stopnica!) in na prometnih semaforih (Poglej 
levo), so obiskovalca opozorila na vprašanje: kaj uporaba jezika pomeni za mestno kulturo in 
predvsem za njegovo preteklost, sedanjost in prihodnost? Vsi napisi, ki so preplavljali mesto, so v 
našem obiskovalcu vzbudili zanimanje, kaj posamezen znak pomeni za jezikovno in kulturno 
identiteto mesta. V raziskovalnem razpoloženju je naš obiskovalec posnel nekaj fotografij znakov 
Londona in se nato odpravil iskati »projekt«. 

Štiri leta kasneje so se partnerji iz petih evropskih mest (Alcala de Henares v Španiji, Birgu na Malti, 
Dobrich v Bulgariji, Gdansk na Poljskem in Nafplio v Grčiji), ki imajo podporo in zanimanje 
njihovega Mestnega sveta, pridružili projektu. Izbrani in fotografirani so bili znaki in nastalo je pet 
mestnih in jezikovnih vodičev. Vodiči so vsebovali fotografije mestneih znakov skupaj z 
informacijami o mestnem jeziku, zgodovini in kulturi. Projekt se je izkazal kot originalen in 
inovativen pripomoček za učenje mestnega jezika in kulture. 

Veni, vidi, vici. Prišel, videl, zmagal (osvojil)... nov jezik
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Kako deluje (cilji in načini)

Beyond Signs in the City je metodologija namenjena obiskovalcem, ki so prvič v njim novem mestu. 
Projekt zajema fotografije določenih znakov, pisanje mestnega jezikovnega vodiča in promoviranje 
ideje širšemu občinstvu z uporabo različnih marketinških in informacijskih sredstev. 

Namen knjižice Beyond the Signs in the City je prepričati vaše obiskovalce, da si vzamejo trenutek za 
opazovanje vašega jezika in zanj tudi pokažejo zanimanje. Njihovo zanimanje bi sprožil ilustrativen 
vodič s fotografijami vašega mesta, ki bi govorile o vašem jeziku.

Cilj boste dosegli s produkcijo jezikovnega mestnega vodiča in organizacijo dogodkov ter drugih 
promocijskih aktivnosti za vaše mesto.

Skupina strokovnjakov

Vaša prva naloga je sestaviti skupino strokovnjakov, ki bo izvajala naloge. Skupino lahko sestavljajo 
strokovnjaki, pa tudi študenti in prostovoljci, od zainteresiranih meščanov, kot tudi nezaposlenih in 
mladih študentov, ki si nabirajo izkušnje. Ne pozabite, da mora biti skupina zelo motivirana in zavzeta 
za vaše mesto.  

Vašo skupino bi sestavljali:
- Fotograf, ki bi v idealnem primeru imel izkušnje v urbani ali potovalni fotografiji
- Avtor, ki bi bil v idealnem primeru učitelj ali pa jezikovni strokovnjak
- Projektni vodja, ki je delal v okolju lokalnih oblasti
- Produkcijska skupina, ki bi vključevala grafičnega oblikovalca, načrtovalca in tiskarsko osebje

Vloga projektne vodje je odločilna za uspeh projekta. Iščete dinamično in zelo motivirano osebo, ki 
združuje dobre organizacijske sposobnosti z odlično komunikacijo z zunanjim svetom. Verjetno bo 
privabila ostale člane skupine in odločala o časovnih rokih, sredstvih in marketinških strategijah. 
Najboljša bi bila oseba, z znanjem vodenja projektov urejanja potovalnih vodičev. 

Izbiranje znamenitosti

Ko imate sestavljeno skupino, je vaš naslednji korak poiskati in izbrati znamenitosti, ter jih 

fotografirati. Veliko je znakov, ki jih lahko fotografirate in ki veliko povedo o jeziku vašega mesta. 
Segajo lahko od znakov v transportu (železniška postaja, cenik vozovnic, urniki avtobusov, itn.) do 
krajev čaščenja (znak pred cerkvijo, ljudje, ki molijo, itn.).

Za fotografiranje so najbolj primerne vsakdanje aktivnosti (kot na primer obisk banke, nakupovanje v 
lokalni trgovini, kupovanje znamk na pošti), kot tudi posebni dogodki kot so lokalni festivali, 
proslave in gostije. 

Presenečeni boste, koliko znakov obstaja v vašem mestu, ki že veliko povedo o vašem jeziku. Želite 
vaše obiskovalce naučiti fraze kot so »dobrodošli« in »hvala«? Te znake lahko najdete na banki ali v 
trgovini. Bi želeli, da znajo sami naročiti v restavraciji? Fotografirajte jedilni list ali znake pred 
restavracijo in kavarno. Bi jih radi podučili o lokalni zgodovini? Fotografirajte muzeje, spomeniške 
zgradbe in lokalne znamenitosti. Ne pozabite na inovativnost in fotografirajte grafite, cestno 
umetnost, napise na majicah mimoidočih ali pa cene paradižnikov na mestni tržnici. Bolj boste 
inovativni, višji bo interes. 

Spletna stran Beyond the Signs ima obširen (ampak ne utrujajoč) seznam krajev, ki bi jih lahko 
fotografirali. 

Fotografiranje

V idealnem svetu, bi za fotografiranje najeli profesionalnega fotografa. Njegov smisel za podrobnosti, 
njegova domišlija in izkušnje bodo pripomogli, da bo vaš vodič izgledal kreativno in prijetno.
Fotograf, ki ne pozna vašega mesta, je vaša najboljša možnost. Objektivnejši bo in imel bo oko 
obiskovalca, kar je za ta projekt ključnega pomena. Vse fotografije v naših knjigah je naredil fotograf, 
ki je prvič obiskal mesto in je sodeloval z lokalno ekipo. Obisk traja 5 do 7 dni, pričakujete pa lahko 
od 800 do 1000 fotografij mestnih znakov.

Vašemu fotografu morate zagotoviti možnost fotografiranja podnevi in ponoči. Omogočite mu 
digitalno opremo, saj so fotografije namenjene za knjigo in drug promocijski material (letaki in 
spletne strani). Če želite ob zaključku projekta organizirati razstavo fotografij, morate misliti na 
velikost fotografij in visoko ločljivost za njihov tisk. 
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Pisanje vodiča

Kot partnerji projekta Beyond the Signs in the City smo napisali določena poglavja za jezikovni 
vodič. Ta poglavja so:

Social relations (Družbeni odnosi)
Signing the way (Označiti pot)
Signing the needs (Označiti potrebe)
Signing the places (Označiti kraje)
Signing the atmosphere (Označiti okolje)

Vsako poglavje posebej ...

Social relations uporablja fotografije mestnih znakov za učenje obiskovalcev  besed in fraz o družini, 
imenih in priimkih, pozdravih, dnevih tedna in letnih časih.
Signing the way uporablja fotografije mestnih znakov za prikaz mestnega prometa, prometnih znakov 
in pretoka. 

Signing the needs se osredotoča na javne ustanove (banke, pošte, bolnice itn.), trgovine in 
restavracije.

Signing the places govori o mestni dediščini in zgodovinskih zgradbah, spomenikih znanih ljudi, 
muzejih in galerijah, krajih čaščenja, knjižnicah in kulturnih centrih. 

Signing the atmosphere pomaga obiskovalcem dobiti občutek mesta. Znaki lahko segajo od večernih 
festivalov do ljudi, ki igrajo na glasbeni instrument ali so športno aktivni. Ta del vodiča lahko vsebuje 
aktivnosti in hobije v prostem času, kot tudi vse, kar je posebnost vašega mesta. 

Vsa poglavja vsebujejo veliko fotografij. Vsak vodič ima približno 60 do 80 fotografij. Fotografije bi 
spremljale besede in fraze v vašem jeziku. Priložite lahko tudi CD ali knjižico z izgovorjavo. Besede 
in fraze v ciljnem jeziku bi bile prevedene v angleščino, francoščino ali poljubni drug jezik, ki ga 
govorijo vaši obiskovalci. Kratke in jasne informacije o mestu bi bile napisane, ampak ne pretirano 
podrobno. Ne pozabite, da je to vodič o jeziku vašega mesta in ne enciklopedija mestne dediščine in 
kulture. Vključite lahko tudi kratek uvod o jeziku vašega mesta in abecedo, kot tudi kakšno sporočilo 

mesta. Najboljše bi bilo, če dodate pozdrav župana mesta. 
Za konec še par besed o stilu pisanja. Stil pisanja naj bo lahek, zabaven in humorističen. Prijaznejši 
kot bo nastop, večji bo odziv. Največja ciljna skupina bodo turisti, ki preživljajo čas z raziskovanjem 
vašega mesta. Potrebovali bodo nekaj, kar ni pretežko za branje, lepo na pogled in zabavno ter lahko 
služi kot spominek.

Spletna stran Beyond the Signs ima seznam že obstoječih jezikovnih vodičev, ki jih lahko uporabite kot 
primer. 

Promocija in financiranje

Ponudimo vam lahko veliko število promocijskih aktivnosti, ki smo jih izvedli v sklopu projekta. Te 
aktivnosti so:
- predstavljanje jezikovnih vodičev izobraževalnim in kulturnim ustanovam ter na knjižnih sejmih
- organizacija fotografskih razstav, kjer so bile predstavljene knjige in kjer so potekali kratki jezikovni 
tečaji
- izdelava interaktivne spletne strani
- izdelava filma z zgodbo projekta
- pogovor z mediji in objava člankov o vašem delu

Trenutno razvijamo še več možnosti za promocijo projekta. Te so:
- povezovanje z založniki, da bi raziskali možnosti pokroviteljstva vodičev
- pogovor z lokalnimi oblastmi s ciljem, da bo projekt znan v čimveč mestih
- izobraževanje lokalnih vodičev ali prostovljcev, da postanejo jezikovni vodiči za njihovo mesto

Financiranje neprofitnih kulturno-izobraževalnih projektov je vedno težka naloga. Poleg podpore 
Evropske unije in lokalnih oblasti (kot v našem primeru), boste verjetno želeli raziskati možnosti 
zasebnih sponzorjev, kot so potovalni agenti, mednarodni založniki ali pa velike jezikovne šole. 
Mogoče boste vzpostavili stik z državnimi institucijami, kot sta Ministrstvo za šolstvo in šport ali 
Direktorat za turizem Ministrstva za gospodarstvo. Za najbolj podjetne vedno obstaja trg za 
inovativne projekte in Beyond the Signs in the City je točno to. 

Vso srečo v vaši jezikovni pustolovščini,
partnerji Beyond the Signs in the City
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