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Czytelne miasto
Pojęcie informacja wizualna wydaje się całkowicie zrozumiałe. MoŜna powiedzieć, Ŝe jest to przekaz informacji poprzez uruchomienie odpowiednich zmysłów, głównie wzroku.
Zadaniem systemu informacyjnego jest:
• zapewnienie orientacji w mieście;
• ułatwianie swobodnego i bezpiecznego poruszania się poprzez skoordynowane ukierunkowanie ruchu;
• umoŜliwienie szybkiego odnajdywania obszarów i obiektów – zarówno
tych atrakcyjnych turystycznie, jak i poszczególnych budynków w
mieście.
Z powyŜszego naleŜy wnioskować, Ŝe głównym celem informacji wizualnej w mieście jest szybkie dostarczenie niezbędnych wiadomości.
Dobrze opracowany system powinien zatem wynikać z analizy psychologicznego sposobu przyswajania informacji. Kluczowym elementem jest
opracowanie odpowiedniego bodźca. Zmysły człowieka reagują na sygnały, bodźce stanowią tę część sygnałów, na które organizm potrafi, dzięki
zgromadzonemu doświadczeniu, zareagować stereotypowo.1 Układ nerwowy, opierając się na analizie obiektów znajdujących się w obrębie odbioru bodźców-sygnałów, uruchamia procesy orientacyjne (percepcja).
Transformacja sygnałów zewnętrznych przebiega w procesie sensorycznym. Wynikiem przetworzenia procesów orientacyjnych są procesy poznawcze. Warunkiem ich powstania jest przedostanie się sygnału przez
procesy uwagi, których zadaniem jest selekcja treści.2
1

Jan Młodkowski: Aktywność wizualna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Łódź, 1998, s. 28.
2
Idem, s. 22.
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Sposób przyciągnięcia uwagi, był do tej pory przedmiotem zainteresowania jedynie wąskiej grupy specjalistów od reklamy. Na wzbudzenie
uwagi, jej koncentrację, wpływa kilka czynników charakteryzujących bodziec. Są to: natęŜenie sygnału, jego dynamika i ewentualnie nowość
(nietypowość). Im większy kontrast, konkurencyjność, tym koncentracja
uwagi jest szybsza. Faza identyfikacji wiąŜe się z wyodrębnieniem uprzywilejowanej grupy sygnałów. O wyodrębnieniu decyduje związek lokalizacyjny pomiędzy sygnałami a polem zmysłowym.3
Reasumując, powyŜsze moŜna powiedzieć, Ŝe informacja wizualna
uruchamia proces skierowany na celowe wyodrębnienie informacji z szeregu współistniejących sygnałów.
Przy opracowywaniu programu projektowego przygotowywanej informacji wizualnej naleŜy zadecydować o następujących jej składowych:
• lokalizacji znaków informacyjnych;
• wysokości montaŜu;
• kształcie, wielkości tablic i map;
• decyzji o postaci informacji;
• projekcie znaków, symboli, wzoru liternictwa;
• dobraniu kolorystyki;
• rodzaju uŜytych materiałów.
Poszczególne zagadnienia naleŜy wnikliwie rozpatrzyć wykorzystując
wiedzę z obszaru psychologii percepcji. Dość trudno rozwaŜać poszczególne komponenty osobno, poniewaŜ wiele decyzji ma związek bezpośredni. PoniŜej zamieszczono wstępną propozycję przemyśleń.

Lokalizacja znaków informacyjnych
Usytuowanie znaków informacyjnych, zwłaszcza informacji kierunkującej, wyznacza swobodę poruszania się po przestrzeni miejskiej, jest
podstawowym czynnikiem zapewniającym orientację i dostępność. Naczelną wytyczną jest łatwość, zdolność, dostrzeŜenia tablicy informacyjnej. Przy poszukiwaniu miejsc usytuowania informacji waŜne jest przeanalizowanie przestrzeni miejskiej, najlepiej w praktyce, z pozycji człowieka nieznającego tego miasta. Operacja taka wymaga wytypowania
3

Vide item, idem, s. 92.
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miejsc, w których turysta będzie tej informacji potrzebował. W trakcie
przeprowadzania tych badań mniej istotni są rodowici mieszkańcy, którzy
mają wyrobione, utrwalone kody orientacji, zupełnie inne niŜ przybysze z
zewnątrz. Dlatego przekaz musi być na tyle czytelny, aby mógł kierunkować osoby będące w mieście po raz pierwszy. Uwagi powyŜsze dotyczą w
szczególności osób zmotoryzowanych, które chciałyby bardzo szybko i
bezkolizyjnie przejechać przez miasto, albo szybko bez zbędnego błądzenia osiągnąć cel podróŜy.
Przy rozpatrywaniu moŜliwości obserwacyjnych uŜytkownika miasta
naleŜy brać pod uwagę sposób przemieszczania się obserwatora, a takŜe
pola spostrzegania. Zakres spostrzegania jest dość duŜy, wyróŜnia się pole
orientacji, obserwacji i pole widzenia.4 Ostrość postrzeganego obrazu
zaleŜy właściwie od lokalizacji obiektu w polu widzenia. Przy szukaniu
wytycznych do optymalizacji umiejscowienia informacji wizualnej najistotniejsza jest tzw. granica rozróŜniania znaków alfanumerycznych.
Przyjęto, zakres tej granicy od 5° do 30° w poziomie (licząc od osi widzenia) i do 25° w pionie.5 Rozpoznawanie informacji naleŜy rozpatrywać z
pozycji najmniej korzystnej, w tym przypadku byłaby to pozycja kierowcy
jadącego z prędkością 50 km/h (ok. 14 m/s). Przy takim załoŜeniu najdogodniejszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie najmniejszego zakresu lokalizacji, tak by znak bezsprzecznie zawarł się w polu. Aby wspomniany kierowca
miał
szansę
w ciągu sekundy dojrzeć znak, trzeba, by ten znak nie był usytuowany
dalej niŜ 8 m od osi widzenia (w poziomie). NaleŜy zwrócić uwagę na
określenie dojrzeć, co nie jest jeszcze równoznaczne z przeczytać i zrozumieć.
ZałoŜenia projektowe odnoszące się do miejsc lokalizacji powinny
być spójne. Dogodną okolicznością byłoby np. sytuowanie kierunkowskazów z nazwami ulic zawsze w tej samej odległości lub pozycji do tych
ulic, co dałoby obserwatorowi pewność, Ŝe stosuje się jednakowy sposób
informowania.

4

Pole widzenia – jest zróŜnicowane pod względem jakości powstającego po przetworzeniu
obrazu. Ostrość odwzorowania zaleŜy od lokalizacji obiektu w polu widzenia. Pole obserwacji tworzy suma powierzchni pól widzenia przy ruchomym oku, ale nieruchomej głowie.
Pole orientacji jest sumą powierzchni pól obserwacji powstających przy nieruchomym
tułowiu. Idem, ss. 353 – 354.
5
Na podstawie wykresów, idem, ss. 354 – 355.
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Wysokość montaŜu
Wysokość montaŜu poprzedzona musi być określeniem zasięgu czytelności tablicy, czyli odległości, w jakiej napis, informacja ma być bez
nadmiernego wysiłku odczytana. Zazwyczaj informacja dotycząca nazw
ulic lokowana jest dość nisko, nieco ponad 2 m, co daje optymalny zakres
pola widzenia, ok. 7°. DuŜe tablice drogowe, które muszą zapewnić przepustowość w mieście, powinny być zawieszone około 7 m nad jezdnią, co
zapewni dobrą widoczność w pionie. Tablice bywają wieszane naturalnie
takŜe wyŜej, ale wtedy dostosowywane są do innych prędkości (tu wciąŜ
rozpatrywana jest dozwolona prędkość w mieście).

Kształt i wielkość tablic i map
Wielkość tablic zaleŜy od lokalizacji i wysokości montaŜu. JednakŜe
godne rozpatrzenia jest przyjęcie stałej wielkości tablic informacyjnych
o ustalonym charakterze. Utrzymywanie określonych wielkości tablic przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w mieście, zgodnie z psychiczną
zasadą „stałości wielkości”.6 Staną się one obiektywną wytyczną odległości.
Przy projekcie kształtu tablic warto by zwrócić uwagę czy tablice lub
kierunkowskazy nie powinny być jednocześnie formą ideogramu, czyli
mieć na tyle charakterystyczny kształt, by z daleka, po samym wizerunku,
moŜna było je odczytywać jako informację o umówionej treści.

Decyzja o postaci informacji
Najczęściej stosowane postaci informacji7 to:
• obrazowa, gdy nośnikiem jest obraz, a interpretacja jest wynikiem
pamięci;
• symboliczna, gdy nośnikiem jest znak, a interpretacja powstaje w
wyniku procesów kojarzeniowych;
6

Vide np.: Julian E. Hochberg: Percepcja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa,
1970, ss. 77-79.
7
Vide: Młodkowski, op. cit., s. 25.
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•

semantyczna, gdy nośnikiem jest pojęcie, a interpretacja wiąŜe się
z procesami abstrakcyjnymi, wyuczonymi.

W informacji wizualnej rzadko stosowany jest realistyczny obraz,
brak na to miejsca. Zdecydowanie preferowane są symboliczne, schematyczne znaki – piktogramy. Wprowadzenie czytelnych, łatwo rozpoznawalnych piktogramów usprawnia orientację turystom zagranicznym, poniewaŜ konwencja znaków w znikomym stopniu zaleŜy od wpływów kulturowych. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe symbole zbyt skomplikowane, nadmiernie szczegółowe, których nie da się rozszyfrować na pierwszy rzut
oka staną się wyłącznie nic nieznaczącym ornamentem w przestrzeni.
Tekst pisany wyraŜony jest w umownej konwencji symbolicznej, do
odczytania której niezbędna jest jej znajomość. Wynika stąd, Ŝe zapis
taki skierowany jest do ograniczonej liczby odbiorców uwarunkowanych
rozwojowo, społecznie i kulturowo.8 Dostępność informacji zaleŜy od liczby
słów
i graficznego ich rozmieszczenia. Słowa powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, maksymalnie do pięciu, chociaŜ i ten zakres w odbiorze uŜytkownika zmotoryzowanego staje się nadmiarem.
W przeprowadzonym doświadczeniu „kierowca prowadził (...) pojazd
po nieznanej sobie drodze i szybko wymieniał nazwy na drogowskazach
w miarę ich dostrzegania (...). Gdy na jednym drogowskazie było kilka
nazw róŜnych miejscowości, najpierw dostrzegał nazwę znajdującą się
najbardziej u góry”.9 Po tej uwadze naleŜałoby przemyśleć i dostosować
sposób grupowania informacji na znakach kierunkujących. Zbyt duŜo informacji (redundancja) powoduje zamieszanie i przynosi skutek odwrotny
– dezinformację. Zjawiska zachodzące szybko wymagają odpowiednio
szybkiej reakcji, na którą potrzeba pewnego czasu. W warunkach redundancji tego czasu brakuje i ogólny poziom sprawności zaczyna się obniŜać.10
Rozpoznawalność pojedynczego słowa zaleŜy od „ogólnego kształtu
słowa”, przy czym rolę wskaźników odgrywa kilka wyraźnie widzianych
liter, pierwsze, ostatnie i niektóre litery wewnętrzne.11 Przy tak odczyty8

Por.: idem, s. 315.
Robert S. Woodwarth, Harold Schlosberg: Psychologia eksperymentalna, tom I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław, 1966, s. 122.
10
Vide: Młodkowski, op. cit., s. 91.
11
Vide: Woodwarth, op. cit., ss. 160, 163.
9

145

Izabella Ullman

wanych związkach warto się zastanowić, nad ewentualnym pomijaniem
cząstki „ul.” na kierunkowskazach z nazwami ulic.
Istnieją jeszcze inne formy informacji, bazujące na wykorzystaniu
„obrazu polisensorycznego”, który jest rezultatem zintegrowanej aktywności przynajmniej dwóch, a w rzeczywistości większej liczby zmysłów.12
Do form tych naleŜą dźwiękowe, naprowadzające sygnalizatory dla pieszych, punkty z dotykowymi panelami, mapy akustyczne, syntezatory
mowy, a takŜe, na co naleŜy zwrócić szczególną uwagę, fakturowanie
nawierzchni.
Rodzaj nawierzchni staje się w tym momencie czynnikiem naprowadzającym, informującym o przeszkodach, zmianach kierunku. Niesiony
w taki sposób przekaz ma charakter uniwersalny, w myśl zasady, Ŝe przestrzeń dostępna i zaprojektowana dogodnie dla osób niepełnosprawnych
będzie równie przyjazna dla wszystkich uŜytkowników.

Projekt znaków, symboli, wzoru liternictwa
Wstępna koncepcja wielkości znaków i liter winna być poprzedzona
analizą zakresów widoczności i uwzględniać tzw. próg przestrzenny wzroku. Próg przestrzenny wzroku to najmniejsza odległość między dwoma
elementami w polu widzenia, przy której będą one reprezentowane przez
dwa wraŜenia – odrębnie dostrzeŜone elementy. Próg przestrzenny młodego człowieka w dzień wynosi 30", przy oświetleniu nocnym zakres 3 –5°.13
W przeniesieniu na wymiar rzeczywisty: aby kierowca jadący 50km/h mógł
w ciągu sekundy wyróŜnić dwie litery, jako oddzielne znaki, odległość między literami powinna wynosić ok. 6 cm. Opóźnienie czasu reakcji powodują: nieregularne kształty, obrót napisu lub zastosowanie figur pseudoprzestrzennych.
Czytelność napisów zaleŜy równieŜ od wyboru czcionki. Z badań wynika, Ŝe wersaliki są gorzej czytane niŜ czcionki z laseczkami wystającymi
w górę lub w dół poza wysokość centralnej części litery. Zadowalający
efekt występuje przy przedłuŜeniu laseczki w granicach ⅓ – ½ centralnej
wysokości litery.14
12
13
14

Vide: Młodkowski, op. cit., s. 22.
Idem, s. 75.
Idem, s. 368.
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Przy projektowaniu wizerunku tablicy naleŜy takŜe brać pod uwagę
istotność marginesów, które tworzą korzystne obramowanie tekstu, przez
co dodatkowo, wyróŜniają go w polu widzenia.

Dobranie kolorystyki
Stosowanie odpowiednich barw ma na celu ułatwienie wyróŜnienia
obiektu, sygnału z tła. Ustalenie kolorystyki wynika z wyboru barw na
podstawie ich wzajemnej kontrastowości. MoŜna np. w sposób naturalny
kolorem tła nawiązać do charakterystycznych barw miasta, ale druga
barwa musi być w tym momencie pieczołowicie dobrana. Korzystniejszym
rozwiązaniem jest zastosowanie sprawdzonych rozwiązań barwnych.
Dawno stwierdzono, Ŝe najczytelniejszymi, pod względem widoczności z
daleka, kompozycjami są wymienione poniŜej zestawienia:15
• Ŝółty na czarnym
• biały na ciemnym niebieskim
• czarny na pomarańczowym
• pomarańczowy na czarnym
• czarny na białym
• biały na czerwonym
• czerwony na Ŝółtym
• zielony na białym

Rodzaj uŜytych materiałów
Podstawową zasadą jest wykorzystywanie trwałych materiałów nowej
generacji oraz zastosowanie nowoczesnego, wyróŜniającego się w mieście
designu.

Rodzaje tablic w mieście w ujęciu hierarchicznym
Jako najistotniejsze naleŜy przyjąć tablice informacji przestrzennej,
mające na celu usprawnienie ruchu drogowego, czyli tablice drogowe i
drogowskazy, tablice kierunkujące z nazwami ulic.
15

Gerhard Zeugner: Barwa i człowiek, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1965, s. 130.
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Ogólnej czytelności miasta dopełniają tablice informacyjne o charakterze informacji turystycznej oraz mapy orientujące, sytuowane w waŜnych dla zwiedzających punktach miasta. Wielokrotnie kierunkowskazy
informacji turystycznej łączone są z tablicami kierunkującymi z nazwami
ulic.
W tym przypadku następuje przesycenie informacją. Aby uniknąć dezinformacji, stosuje się w takich przypadkach zróŜnicowanie kolorystyczne.
Zdaniem autora obie te informacje powinny być rozłączone przestrzennie. Aby nie wprowadzać barwnego chaosu w mieście, warto zastosować
tę samą kolorystykę, ale inny wyróŜniający kształt lub sposób montaŜu.
Podobne uwagi dotyczą map informujących, które ułatwiają określenie
połoŜenia w mieście osobie zainteresowanej, zlokalizowanie obiektów
istotnych pod względem turystycznym i ustalenie kierunku zwiedzania.
Kolejnymi elementami wizualnego przekazu są adresowe tablice naścienne z numerami domów. Postulować naleŜy ujednolicenie ich stylistyki oraz określenie miejsc ich lokowania. W sensie kolorystycznym mogą
nawiązywać bezpośrednio do przyjętej w informacji kierunkującej.
Umieszczone na budynkach nie będą stanowić konkurencji, a ujednolicą
przekaz orientacyjny.
Z tablic najczęściej widywanych w przestrzeni miejskiej pozostają
jeszcze tzw. tablice informacji komercyjnej, czyli wymagane prawem
szyldy. Opracowanie projektowe powinno uwzględnić16 znormalizowanie i
ujednolicenie wymiarów, a takŜe rozsądną kolorystykę korespondującą z
budynkami i bezpośrednim otoczeniem.
Odrębnym zagadnieniem są tablice witające, umieszczane na głównych wjazdach do miast. Większość z nich materiałowo i graficznie pamięta lata 70. Przy opracowywaniu nowej koncepcji kolorystycznej i wizualnej warto oczywiście równieŜ zadbać o wizerunek miasta juŜ przy
samych jego granicach.
W zakończeniu naleŜy stwierdzić, Ŝe obiekty stanowiące informację
w mieście muszą być traktowane jako wyrazisty, ale niekrzykliwy element
małej architektury. Powinny być istotnym, spójnym i przejrzystym przekazem, obejmującym wszelkie przejawy informowania, kierunkowania, a
takŜe częścią wystroju miasta, jego wizytówką i kreatorem swoistego,
charakterystycznego klimatu wizualnego.
16

Problem został szerzej opracowany w: Izabella Ullman: Colourful Years, w: Современные проблемы архитектуры и стратегия архитектурного образования, Белорусский
Национальный Технический Университет, Mińsk 2006, ss. 257-260.
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System prawidłowej, zaplanowanej identyfikacji miasta czyni je
miejscem lepszym do Ŝycia, pracy i zwiedzania. Uczytelnienie sieci komunikacyjnej i tzw. przepustowości przyczynia się do zmniejszenia zatłoczenia miasta, ogranicza równieŜ poziom jego zanieczyszczenia.
A najwaŜniejszym celem i osiągnięciem prawidłowo opracowanej informacji wizualnej jest optyczny ład przestrzenny, co przenosi się na silne
poczucie toŜsamości mieszkańców.
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