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1. Данни за проекта 

 
Заглавие на проекта Знаците на града 

 
 

 
Координатор на проекта Търговско-промишлена палата - Добрич 

 
 
Лице за контакти  Ренета Палова 

 
Партньори European Cultural Interactions, unlimited co - Атина, Гърция; 

Polytechnic University of Madrid - Испания;  
English Unlimited Ltd. - Гданск, Полша;  
University of Malta - Малта 
 

 
Целеви езици Български, гръцки, испански, полски, малтийски 

 
 
Целева група Проектът има два типа целеви групи: широката публика 

(туристи, студенти, бизнесмени, посещаващи градовете, 
жители на градовете и работещи в сферата на услугите) и 
политици в различни области (с фокус върху местните и 
регионални власти, които да станат устойчиви езикови 
промотъри на градовете си) 
 

 
Продължителност Октомври 2005-септември 2007 

 
Интернет страница signsinthecity.net 

 
2. Резюме на проекта 
 
Signs in the city популяризира 5 европейски езика чрез визуално представяне на пет 
европейски града - Добрич (България), Нафплио (Гърция), Алкала де Енарес 
(Испания), Гданс (Полша) и Биргу (Малта), като използва градските знаци и символи 
(указателни табели, пътни знаци, надписи на основни сгради, графити,  меню в 
ресторантите, символни места и пр.) като водачи през езика, наследството и духа на 
града. 
 
Основните цели са:  
- да се засили интересът за изучаване на нови езици; 
- да се отговори на основната необходимост за езиково познание - резултат от 
повишената мобилност, туризъм, междукултурна комуникация и делови връзки на 
европейско ниво;  
- да се постигне по-добър междукултурен диалог чрез популяризирането на 
лингвистичните, културни и исторически различия по атрактивен и интерактивен начин; 



- да се допринесе за развитието на туризма чрез повишаване на интереса и 
привличане на посетители;   
- да се представи на местните институции новаторска идея за популяризиране на 
градовете чрез езиците и знаците на градската култура.  
       
Концепцията на проекта е основана на разбирането за необходимостта от 
насърчаване на междукултурните измерения в езиковото обучение и 
популяризирането на езици чрез опознаване на културните особености на другите. 
Целевите езици са представени чрез атмосферата, културата, начина на живот и 
историята на градовете.  
  
Резултатите от проекта са:  
- Пет книги „Знаците на града“ съответно за всеки от градовете и за съответния език. 
Всяка книжка, оформена като гайд, включва информация за писмените знаци, за 
особеностите на езика, код за четене на всеки език, както и кратко представяне на 
града. В нея има повече от 60 фотографии, които се съотнасят към основната лексика 
и използването й в ежедневни ситуации - думи и фрази, преведени и на английски 
език.  
- Към книжките има и интерактивни дискове, също на всеки от петте езика. По този 
начин езикът може да бъде разпознат, може да направите опит за четене и разбиране 
чрез звукозапис.  
- Сайтът signsinthecity.net включва книгите онлайн, информация за езиците и 
градовете, езикови тестове и игри. Има и специална секция, в която потребителите 
могат да добавят снимки на своя град, да представят езика му, да обменят идеи и 
впечатления с други хора.  
- Най-голямото събитие на проекта бе специалната изложба, организирана в центъра 
на Добрич на 24 май 2007 г. Освен изложбата, представяща градовете участници в 
проекта, всеки от тях имаше специален щанд, на който посетителите можеха да 
получат първите си знания по съответния език. И то от самите представители на 
съответните градове. Имаше и много музика, атрактивни диджеи, както и графити 
майстори, които направиха невероятни импровизации. Всеки от тях нарисува 
определен символ от даден град. И всичко това естествено и ненатрапчиво бе вписано 
в градската среда.  
- Филмът "Signs in the city: 5 to learn" бе  заснет по време на събитието в Добрич и е 
показан в страните участнички в проекта и в Брюксел. 
 
Езиковите материали са подготвени на база уличните знаци, историческо наследство, 
архитектура, изкуство, графити, спорт, свободно време, улично движение, транспорт, 
карти, събития, магазини, ресторанти и т.н. Тематичните области са еднакви за всеки 
от езиците/градовете, тъй като са взети под внимание основните лингвистични нужди 
за оцеляване в градска среда на чуждестранен посетител във всеки град в Европа. 
Езиковия обучителен метод е практически ориентиран и е основан на лесен за 
ползване подход. Избраните езикови области са поставени в иновативен, атрактивен 
и забавен езиков формат, лесно достъпен за широка аудитория. Този метод е 
приложен в цялата гама от проектни продукти: книги, тестове на Интернет страницата, 
дискове и интерактивни блиц езикови уроци по време на изложбата.    
 
Широкото разпространение и големият интерес към проекта,са гаранция за успешното 
му въздействие за повишаване на мотивацията за изучаване на езици. Идеята и 
нейното изпълнение получиха признанието на Европейската комисия. 
� „Знаците на града“ бе представен като добра практика за взаимодействие с 
местните власти на международни конференции в Лисабон, Букурещ и Брюксел. 
� Част от изложбата Signs in the city бе изложена от 7 до 14 септември в сградата на 
Генерална Дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия в Брюксел. 



� Проектът бе включен  като добра практика в изданието на ГД „Образование и култура”  
"Езици за Европа: 30 проекта за насърчаване изучаването на езици". 
� "Знаците на града" бе един от деветте проекта за чуждоезиково обучение и 
популяризиране на езиковото разнообразие, които бяха представени като добри 
практики на честването на Европейския ден на езиците 26 септември 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


