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INF0RMAC3A W CENTRALNYCH STREFACH RUCHU PIESZEGO

Streszczenie. Tworzenie spójnego systemu informacji w central
ny cKsTfreTacir"miast, a zwłaszcza obszarach ruchu pieszego wymaga
wykorzystania wszystkich zmysłów dostępnych potencjalnym użytkowni
kom, a nie tylko wzroku. Stosuje się już informację akustycznę,
szczególnie na styku ze środkami transportowymi. Nadal niedoceniana
jest rola węchu i dotyku. Dotyk odgrywa znacznę rolę w orientacji
osób niewidomych i niedowidzących. Uwzględnienie roli węchu stwo
rzyłoby możliwości podkreślenia pozytywnych doznań zapachowych jako
środka informacji, a uniknięcia negatywnych.
Ze względów fizjologicznych w przekazie informacji dominuje for
ma optyczna jako zapis alfanumeryczny lub znak obramujęcy będź sym
bolizujący. Informację pośrednię może stanowić forma architekto
niczna. Warunkiem skuteczności informacji jest .jej kompleksowość,
prawidłowe opracowanie projektowe oraz ujednolicenie symboli w ska
li międzynarodowej, a także wydzielenie ich w grupy tematyczne
przeznaczone dla różnych odbiorców i dostosowane do ich możliwości
percepcyjnych.

Informację, zgodnie z cybernetykę i teorię informacji, jest "każdy
czynnik zmniejszajęcy stopień niewiedzy o badanym zjawisku, umożliwiajęcy
człowiekowi, organizmowi żywemu lub urzędzeniu automatycznemu polepszenie
znajomości otoczenia i w sprawniejszy sposób przeprowadzenie celowego
działania; źródłem informacji sę odbierane wiadomości, a miarę jest ilość
informacji"1 .
Zmysłem, za pomocę którego uzyskujemy najwięcej informacji, jest oczyp
wiście wzrok . Oednak przyswajaniu informacji służę również: słuch, do
tyk, węch, a także zmysł równowagi i odczucia temperatury.
Pomijajęc tu, ze względu na mnogość problemów częstkowych, niezwykle
ciekawe zagadnienia analizy sposobów percepcji otoczenia człowieka za po
mocę różnych jego zmysłów, czego dokonałem w innym opracowaniu, należy
przynajmniej zwrócić uwagę na to, że informacje kierowane do odbiorcy mo
gę być mu przekazywane różnymi środkami za pomocę jednego lub kilku zmy
słów jednocześnie. Zwykle jest "to urozmaicenie informacji wizulanej - dotykowę, akustycznę itp. Ma to szczególne znaczenie, gdy chodzi o odbior
ców informacji, którzy maję upośledzony któryś ze zmysłów. Na przykład na
dworcach PKP oprócz informacji przekazywanej poprzez rozkłady jazdy, ta
blice świetlne

itp. informuje się podróżnych także poprzez głośniki i za

pomocę różnych "zniechęcajęcych" urzędzsń, które odbieramy przez dotyk
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(przegrody, bariery itp. ). “Informacje dotykowe nie mogę jednak występo
wać samodzielnie, lecz muszę być uzupełnione informację wzrokowę, aby nie
stały się niebezpiecznę pułapkę. Samowystarczalne mogę być tylko informa
cje przekazywane wzrokowo lub słuchowo"3 .
Informację akustycznę stosuje się szeroko w centralnych strefach ruchu
pieszego. Zwłaszcza w rejonach styków tych stref z przystankami komunika
cji masowej. Często używa się jej także jako reklamy handlowej. Nadmiar
rozmaitych hałasów w centrum miasta karze nam dziś raczej ten rodzaj in
formacji ograniczać. Nie docenia się natomiast - jak się wydaje - węchu
i dotyku jako kanałów przekazywania informacji.
U ludzi z kręgu kultury północnoeuropejskiej węch odgrywa znacznie
mniejszę rolę niż wzrok czy słuch. Można powiedzieć że jesteśmy pod tym
względem "kulturowo upośledzeni”. Natomiast w kulturach wschodnich, np.
u Arabów, odgrywa on bardzo ważnę rolę zarówno w porozumiewaniu się, jak
i w przekazywaniu informacji.
W Polsce spotyka się zmienne tradycje i w różnych częściach kraju
w różnym stopniu używa się węchu w przekazywaniu informacji. Prawdopo
dobnie u nas zapach odgrywa znaczniejszę rolę w życiu mieszkańców małych
miast i wsi, niż w miastach dużych. I właśnie to w małych miastach, zwła«
szcza we wschodniej części kraju, częściej czuje się na ulicach zapach
świeżego chleba, który może informować nas o piekarni usytuowanej w po
bliżu czy zapach kawy, który może pomóc zlokalizować kawiarnię. Zmienność
takich i innych zapachów i przenikanie się ich pozwala nie tylko na loka
lizację przestrzennę lecz również dodaje codzienności uroku.
Tak więc kształtujęc strefy ruchu pieszego centrum należałoby pamiętać
o zapachach, którymi można ułatwić lokalizację przestrzennę, a także
uprzyjemnić ludziom poruszanie się. Uprzyjemnić poprzez np. świadome "pro
jektowanie" określonych zapachów pozytywnych w określonych strefach.
Korzystać też można z rozmaitych zapachów naturalnych wydzielonych przez
kwiaty, krzewy i drzewa lokalizowane w strefach pieszych i w ich rekreacyjnych enklawach (np. "Aleja Unter den L.inden" Berlin).
Równocześnie strefy piesze należy zabezpieczać przed zapachami negatyw
nymi, jak np. zapach spalin samochodowych czy zapachy szaletów i śmietni
ków, poprzez stosowanie odpowiednich przegród zabezpieczajęcych, właści
wej wentylacji oraz poprzez zachowanie czystości.
■ Dotyk jako zmysł służęcy do przekazywania informacji jest prawdopodob
nie również niedoceniany przez architektów. Człowiek w przestrzeni obudo
wanej co raz dotyka rozmaitych przedmiotów. Robi to celowo, gdy sę to
przedmioty do tego przeznaczone (np. poręcze schodów, ławki, rozmaite
uchwyty) lub jest często do tego zmuszony na skutek błędów projektowych;
np. wtedy, gdy drzwi otwieraję się w niewłaściwą stronę i trzeba się o
nie lub o inne elementy przestrzenne ocierać, albo gdy pomieszczenia sę
po prostu zbyt ciasne.

Informacja w cantralnych strefach...

49

Dla człowieka pełnosprawnego fizycznie doznania dotykowe splatają się
mocno z wrażeniami wzrokowymi. Deżeli traktować dotyk i wzrok jako kanały
informacyjne, za pomocą których badamy określony przedmiot, to przepływ
wrażeń ulega w takim wypadku znacznemu wzmocnieniu w porównaniu z wraże
niami uzyskanymi tylko przez wzrok4 . Materiał jako tworzywo oceniany jest
i badany głównie przez dotyk nawet wtedy, gdy jest dobrze widoczny, bo
tym, co umożliwia nam ocenę tworzywa, jest głównie pamięć wrażeń dotyko
wych. "Dednakże - jak pisze E.T. Hall w księżce pt.: "Ukryty wymiar" tylko nieznaczna część projektantów przywiązuje pewnę wagę do tworzywa,
a posługiwanie się nim w architekturze ma przeważnie charakter dorywczy i
nieprzemyślany. Innymi słowy, materiały budowlane £.. I] rzadko kiedy do
bierane sę świadomie z psychologicznym i społecznym zrozumieniem"^. Zda
niem Halla, to właśnie znakomite wyczCicie percepcji przestrzennej jest
źródłem sukcesów architektury F.L. Wrighta, który w projektowanych przez
siebie budynkach zwracał szczególną uwagę na materiał; "Stary Imperial
Hotel w Tokio wywiera na przybyszu z Zachodu nieodparte wzrokowe, kinestetyczne i dotykowe wrażenie znalezienia się w innym świecie. Zmieniają
ce się poziomy, koliste, wbudowane w ścianę, przytulne schody na górne
piętra, kameralna skala, wszystko to stanowi dlań nowe doświadczenie.
Długie halle pomniejszone zostały znajdującymi się w zasięgu ręki ściana
mi. Wright, prawdziwy artysta w dobieraniu tworzyw, użył tym razem suro
wych cegieł, które poprzedzielał pozłacanym spoiwem, wpuszczonym o prze
szło centymetr głębiej niż powierzchnia cegieł. Gość przechodzący hallem
odczuwa pokusę, by przejechać palcami wzdłuż bruzd. Nie to jednak było
zamiarem Wrighta. Dobrał cegłę tak szorstką, że ulegając takiemu impulso
wi ryzykowałoby się skaleczeniem palca. W ten właśnie sposób, zmuszając
ludzi do osobistego kontaktu z powierzchnią budowli, pogłębił ich dozna
nia przestrzenne"^.
Również i inne zmysły mogą odgrywać znaczną rolę w percepcji otoczenia
i w przekazywaniu informacji, np. zmysł odczucia temperatury lub zmysł
równowagi. Oednak cokolwiek powiedzielibyśmy o znaczeniu różnych zmysłów
jako kanałów przekazywania informacji, to zawsze zmysł wzroku, ten naj
bardziej wyspecjalizowany odbiornik informacji o otaczającym środowisku,
pozostanie nadal najważniejszy. Chodzi nie tylko o wyższość wzrokowych
recepcji informacji nad słuchowymi czy dotykowymi lub węchowymi ze wzglę
dów czysto fizjologicznych, bardziej istotny jest wygląd psychologiczny,
bo to co oglądamy, znacznie szybciej i łatwiej przyjmujemy jako prawdziwe
i nie mamy co do tego prawie żadnych wątpliwości^.
Badania dotyczące percepcji wizualnej, które są tematem wielu opraco
wań naukowych z różnych dziedzin, od fizjologii do filozoficznych teorii
poznania, są źródłem wiedzy także i dla teorii informacji. Interesujące
są tu hipotezy Mc Luhana, który zdecydowanie odróżnia tekstowe przekazy
informacyjne (układające się liniowo i powodujące logiczną ciągłość myśli
człowieka) od przekazów za pomocą obrazów telewizyjnych (powstających za

pomocę zmieniających się punktów), przy odbiorze których, zdaniem Mc Luhana, nie kierujemy się już logikę, lecz intuicję8 .
W miarę coraz częstszego przekazywania informacji za pośrednictwem
obrazów i coraz rzadszego za pomocę tekstu mówionego lub pisanego, w na
szym sposobie myślenia zachodzę gruntowne zmiany i człowiek współczesny
coraz częściej preferuje informacje za pomocę obrazów ponad informacje
tekstowe. T ę potrzebę zaspokojenia informacji daje nam nie tylko telewi
zja czy kino, ale także plakaty, plansze reklamowe i propagandowe, ilu
stracje, wzory, wykazy statystyczne oraz tzw. piktogramy, które wkraczaję
do wszystkich zakętków świata.
Informacje przekazywane za pomocę obrazów maję także niepodważalne za
lety zwięzane z szybkościę i łatwośclę zrozumienia ich przez ludzi mówięcych różnymi językami.
Informację wizualnę z teoretycznego punktu widzenia Jest wszystko, co
ludzi otacza. Sę więc nię przyswajane przez nich wzrokowo wszelkie formy
elementów środowiska miejskiego, naturalnego i sztucznego - elementów
składajęcych się w sumie na otaczajęcę człowieka urbanistycznę ikonosferę9 .
Informacje w strefach pieszych miasta mogę być podawane odbiorcy dwo
ma sposobami:
1) bezpośrednio przez uwidocznienie danego przedmiotu lub zjawiska,
i ich charakterystycznych cech; sylwetki, konturu, koloru, waloru oraz
skontrastowanie ich z tłem, na którym sę widoczne,
2) pośrednio - przez pokazanie odbiorcy znaku, który informuje o danej
rzeczy lub zjawisku

io

.

Te umowne znaki słowne lub obrazowe dwu i trójwymiarowe mogę zmieniać
się w czasie.
W zasadzie tak powinniśmy kształtować strefy ruchu pieszego, aby maksi
mum informacji przekazać ludziom bezpośrednio. Nie zawsze Jednak jest to
możliwe i często musimy stosować informację pośrednię. Dotyczy to zwła
szcza współczesnych form architektonicznych. Dednę z elementarnych zasad
projektowania architektonicznego jest to. Ze forma elementów obudowy
przestrzennej powinna wyrażać ich funkcję już na podstawie samego wyględu. Taka ocena funkcji nie sprawiała trudności we wszystkich ubiegłych
okresach rozwoju architektury aż po wiek XX. Na pierwszy rzut oka, tylko
po zewnętrznych cechach ukształtowania obiektu, rozpoznawano i rozróżnia
no pałac, miejskę kamienicę, kościół, szkołę, koszary, fabrykę.
Współcześnie zwiększyła się liczba funkcjonalnych typów budowli, a
formy architektury uległy zunifikowaniu, dzięki między innymi uprzemysło
wieniu budownictwa. Okoliczność ta sprawia. Ze coraz częściej do rozszy
frowania funkcji określonych obiektów wchodzęcych w skład obudowy prze
strzennej cięgów pieszych potrzebne sę napisy lub symboliczne znaki umow11
ne . 2 punktu widzenia łatwości przyswajania informacji byłoby dobrze
lokalizować je bezpośrednio na elewacjach. Dednak wszelkie napisy nie
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przewidziane z góry szpecę zwykle budynek. Należałoby więc już w fazie
projaktowania przewidzieć dla nich odpowiednie miejsca, które zapewnię
łatwę widoczność z głównych punktów widokowych. Tak więc jeżeli napisy
nie sę trafnie ukształtowanym, organicznym składnikiem kompozycji urba
nistyczno-architektonicznej, podkreślajęcym pozytywne cechy kompozycji mogę tę kompozycję zniszczyć i wypaczyć, jak to często obserwować można
w centralnych strefach dużych miast, gdzie napisy i różne inne znaki
"zabiły już architekturę". Trudno więc zgodzić się ze stwierdzeniem
A. Wallisa, w którym przebija nuta rezygnacji i próba uzasadnienia celowo
ści chaosu i bezładu informacji; “szata informacyjna rzędzi się własnymi
prawami i rzadko zważa na swe otoczenie

Q..J

lekceważenie informacyjnych

i artystycznych walorów architektury jest bowiem warunkiem jej skuteczx ..l2 .
ności
Główne warunki skuteczności oddziaływania elementów informacji wizual
nej, to dostrzegalność i rozpoznawalność, co uzyskać można przez zapew
nienie :
- swobodnej widoczności dzięki usytuowaniu w polu widzenia adresata,
- skontrastowanie z tłem pod względem koloru, waloru, kształtu,
- czytelności i rozumiałości danego elementu,
- właściwego oświetlenia.
Przy uzyskiwaniu informacji przez bezpośredni widok warunkiem koniecz
nym jest jej rozpoznanie i indentyfikacja, dlatego konieczna jest obec
ność cech indywidualnych znaków informacyjnych.
W strefach centralnych miasta należałoby umieszczać informację dla
pieszych w trzech grupach dajęcych się łatwo zidentyfikować dzięki zasto
sowaniu odpowiedniej formy i koloru samych znaków i ich tła:
- informacja o charakterze nakazów i zakazów (np. regulacja ruchu przy
stykach cięgów pieszych z komunikację kołowę,
- informacja o charakterze drogowskazów (udzielenie odpowiedzi na pytanie,
gdzie się poruszać, aby coś znaleźć),
- informacja o charakterze reklamowym13.
Rozróżnianie i identyfikację tych trzech grup znaków informacji wizual
nej można będzie uzyskać tylko po zunifikowaniu i skodyfikowaniu ich w jak
najszerszym zasięgu, w miarę możności nawet w skali międzynarodowej. Oak
dotęd, udało się tego dokonać tylko w zakresie informacji

" a kierowców.

Pod tym względem jest wiele do zrobienia, gdyż cięgle jeszcze stosuje się
różne znaki dla przekazywania pieszym tej samej treści. 0 ile'powierz
chowne warianty sę dopuszczalne, to całkowicie odmienne ujęcia niepo
trzebnie "obciężaję odbiorców" zadaniem rozwięzywania zagadek lub- wręcz
powoduję nieporozumienia.
Po zawarciu “umowy" między nadawcę a odbiorcami informacji, że dany
znak (grupa znaków) ma takę treść, że będzie stosowany w tym i tylko w tym
znaczeniu, nie powinno się znaku tego lub grupy znaków zmieniać ani pod
względem koloru ani zasadniczej formy1 4 .

52

K. Stängel
Odpowiednie formy i .barwy dla wspomnianych trzech grup znaków infor

macyjnych dla pieszych należałoby opracować opierając się na badaniach
fizjologicznych i psychologicznych nad Wpływem formy fizycznej, barwy i
światła na percepcję. Np. doświadczenia w zakresie wpływu barwy na percep
cję człowieka wskazuję, że najlepiej widać odległe znaki dzięki ich za
barwieniu barwami żółtę i czarnę, a zwłaszcza czarną na tle żółtym. Na
pisy barwne, jak wykazały badania, są o ok. 35^ częściej zauważane od na
pisów czarno-białych, jednak bardzo istotną sprawą jest odpowiedni dobór
kolorów znaków i tła. Szczególnie dobre efekty widoczności uzyskuje się
w przypadku następujących połączeń:
Barwy znaków

Barwy tła

czarna

żółta

niebieska

biała

zielona

biała

zielona

czerwona

czerwona

zielona

Słabo czytelne są następujące połączenia:
Barwy znaków

Barwy tła

czerwona

biała

pomarańczowa

czarna

czarna

czerwona

pomarańczowa

biała

Przy projektowaniu wszelkich barwnych napisów należy ograniczać się
w zasadzie do pierwszych sześciu podanych zestawień

.

Czytelność informacji znaków i napisów uzależniona jest również od
prędkości poruszania się "odbiorców".
"Psychofizyczny mechanizm postrzegania czegokolwiek, stosunkowo prosty
w przypadku pozostawania w bezruchu zarówno obserwatora, jak i obserwo
wanego przezeń obiektu, komplikuje się wówczas, gdy w grę wejdzie czynnik
ruchu“^ .

Doświadczenia w tym zakresie nauczyły projektantów znaków dro

gowych dla ruchu kołowego różnicowania ich wielkości w zależności od do
puszczalnej prędkości ruchu na danej drodze. IV przypadku projektowania
informacji dla pieszych należy również brać pod uwagę czynnik ruchu.
Co prawda różnice w prędkościach ruchu pieszego są znikome w porównaniu
do różnic w prędkościach ruchu kołowego. Dednak stopień swobody w odbio
rze informacji w przypadku wolniejszego poruszania się pieszych w warun
kach niskiej gęstości ruchu, np. po szerokim pasażu handlowym

jest zdecy

dowanie większy od możliwości odbioru informacji w szybkim ruchu i przy
wysokiej jego gęstości, np. w tunelach dworca kolejowego. Dlatego też
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wielkość znaków informacyjnych i napisów dla pieszych również powinna być
zróżnicowana w zależności od warunków ruchu na danym odcinku cięgu piesze
go.
Do określenia wielkości znaku lub pisma, które ma być widoczne z danej
odległości, można posłużyć się wzorem wyprowadzonym przez Martensa na
wielkość szczegółu, który ma być widoczny przy danej odległości:

Jeżeli np. pismo ma być czytelne z odległości 250 m, to grubość liter
winna wynosić

d = 250 x 0,000291 = 0,07275 m = 8 cm (minimum),

litery przyjmuje się zwykle: h = 5 d więc h = 5 x 0,08 m = 0,4
i17 .
mum)
Ze względu
łoby uzyskano

d

a wysokość
m (mini-

na zmienne warunki widoczności oraz ruch pieszych, należa
ze wzoru wielkości powiększyć 1 ,5-2-krotnie.

Dla większej wyrazistości i lppszego podziału treści napisów przydatne
10
. Istotna

jest stosowanie zarówno majuskułów, jak i minuskułów alfabetu

jest tu również zasada jak największej kondensacji treści informacyjnej
wyrażajęca się w zawarciu jak największego ładunku informacji w jak naj
mniejszej liczbie słów, bowiem skuteczność informacyjnego oddziaływania
napisu jest odwrotnie proporcjonalna do jego długości - maleje wraz z je
go wydłużeniem. Stwierdzono również doświadczalnie, że graniczna wielkość
19
.

napisu nie powinna zawierać więcej niż osiem słów

Jednak czytelność' znaków wyraźnie zwiększa się przy podawaniu informa
cji równocześnie dwoma sposobami, np. w formie rysunkowej (symbol lub pik
togram) i w formie słownej (napis), co też coraz częściej stosowane jest
w realizacjach projektów centrów miast.
Nie do pominięcia jest również w podsumowaniu przypomnienie, że czło
wiek posiada pewne ograniczone możliwości percepcji informacji zarówno
tych, które odbieramy zmysłem wzroku, jak i tych przyswajanych za pomocę
innych zmysłów. Zbyt duża ilość informacji męczy umysł ludzi i choć jak
wynika z badań nad percepcję wizualnę, ludzie preferuję w swym otoczeniu
złożoność i wieloznaczność, to jednak te preferencje nie sę bezgraniczne.
Jest więc rzeczę niezwykle ważnę, aby informacja przyjmowana zarówno za
pomocę zmysłu wzroku, jak i za pomocę innych zmysłów, była jasna i jedno
znaczna.
"Time is money" - to jedna z podstawowych zasad organizacji życia
w ostatnich dziosiętkach lat. A więc strata czasu - to strata pieniędzy.
Ale dziś coraz częściej "Time is life" - stanowi wartość naczelnę, bo
tracenie własnego czasu to skracanie sobie życia, a narażanie innych na
20
stratę czasu - to skracanie ich życia . Zmniejszenie więc strat własnego
i cudzego czasu, a zarazem zmniejszenie ściśle z tym zwięzanego stresu to najważniejsze cele informacji w mieście. Aby je osięgnęć, trzeba po
traktować zespół zagadnień informacji jako nieodłęcznę część miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego centrum, co może powiększyć szan 9 ę
zrealizowania projektu centrum wygodnego i atrakcyjnego.
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niż węch. Najbardziej przekonujący jest tu, moim zdaniem, wywód E.T.Halla w książce pt. : "Ukryty wymiar", który porównuje rozmiary nerwów łą
czących uszy i oczy z ośrodkami mózgowymi i pisze. Ze nerw wzrokowy za
wiera mniej więcej osiemnaście razy tyle neuronów, co nerw ślimakowy.
Pozwala to założyć, Ze przenosi on przynajmniej tyleż razy więcej infor
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0o3^aHHe c b h 3 h o 8 cacieuH nH$opMai5JH b qeHipaahHHX 30Hax ropoflOB, a
npesfle Bcero b oSzaoTa neaoxo^Horo flBHxeHaa, TpedyeT Hcnoxb30BaHHa b c s x
iiyoTB flociynHHX noTSHnjiaJiBHHM noipedHteoiaM, a He tojibko ayciBO 3peHaa.

y *e npHMeHas t ca axKycTHHecKaa HHcfiopuaiijia ooofieHHo b KOHiaKTax c ipaH C nopiHHHH cpeACTBaMH. Boexe HeAoneHHBaeica poJi» o6ohhhhh h ocaaaH au* OmyiHiio c tb HMeei 6oib n jie 3HeaeHue b opaeHTapoBKe jnofleit aeBHAKnax a hjioxo b hjix u h x . yHTeHae p o a a a y c iB a oCohhhh* c 03js,ajio6u B o3«o*H ocii yrjiyC jieaas iiojioxaiexbH H x aanaxoBMx B on p aaiaS s a x cpe.^cTE HHcJopaaiWH, a asd ex eH ae oT panarexkHMX acHMTaRaS.
IIo cfaaaojiora a e c K a a n paRHHaa b nepe^aae amjSopMamjH rocnojjcTayeT outha ecK a a $ o p M a K a K 3anack

hjih

xe « 3 oOpaxaTejifcHMfl 3Hax, a taicxe c a M BoxasapyB—

iix8. A p x a i e K T o a x a e c K a a $opi<a uoxet K OCBeHHyn aH^opuaitRB.

XcJiOBaeM 3$<$eKTBBHocTB HH(j)opMaipiH xaxjieTcx e§ KoanxexcHocib, npaBaxsHas
pa3pa6oTKa n p o eaia , a Taxxe yaa$xipipoBaaaa chubojiob a uex^yHapo^Hou aaacTade
a rpynnoBoa rx Bi«exeHaB no te a a u , Koiopue npeflHasHaxeHH flaa pa3Hoo6pa3H«x
npaeuqaxoB a npaonoooCjieaae ax k nepqenqaoHBini B03uoxHociaa.
INFORMATION IN THE CENTRAL AREAS OF PEDESTRIAN TRAFFIC
S u m m a r y
Creating the compact information system in the Central Areas of the
towns, particularly in the areas of pedestrian traffic, requires using
all senses of the possible users and not only their sight. An acoustric
information

has been already used, in particular with the means of

transport. There is still the role of smell and touch not being appre
ciated. Touching has great importance for the blind and those who cannot
see too well.
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Taking into account the significance of smelling would create the

possibilities of stressing the positive smelling sensations as the means
of information and avoiding at the same time those negative ones.
Optical form as the alfa-numerical notation or representing or symbilizing sign is dominant because of the physiological respect in conveying
the information. Architectonic form may represent an indirect information.
The condition of information efficiency constitutes its complexity, appro
priate designing elaboration and unified symbols within the international
frame. It is also important to divide them into the topic groups for
different receivers and to adopt them to the receivers'percoptive
bilities.
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