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Opis
Jedyny w Polsce czynny do dziś młyn papierniczy znajduje się w Dusznikach-Zdroju. Powstał przed
1562 r. Unikatowa papiernia tworzy bezcenny w skali Europy zabytek techniki, który od 2011 r.
posiada status pomnika historii. Od 1968 r. działa w niej Muzeum Papiernictwa.
Muzeum oferuje m.in. pokazy ręcznej produkcji papieru lub warsztaty czerpania papieru. Przy
muzeum znajduje się ogród roślin włóknistych oraz ekspozycja plenerowa maszyn
wielkogabarytowych.
Muzeum poleca zwiedzanie trasy głównej, która obejmuje zwiedzanie ścieżki historycznej
„Z papierem przez dwa tysiąclecia” z przewodnikiem oraz samodzielne poznawanie górnych
kondygnacji papierni, gdzie można obejrzeć wyjątkowe malowidła ścienne ze słynną sceną kuszenia
Józefa przez żonę Putyfara, sprawdzić autentyczność swoich banknotów oraz zobaczyć obiekty
wykonane z papieru. Czas zwiedzania ok. 2 godz.

Dostępność
Wejście


Do budynku Muzeum prowadzą dwoje drzwi. Pierwsze drzwi zewnętrzne od strony kładki dla
pieszych są bez progu, przy drugich drzwiach wewnętrznych od pawilonu wejściowego jest
stopień o wysokości ponad 2 cm.



Szerokość obu drzwi wejściowych jest co najmniej 80 cm. Pierwsze, dwuskrzydłowe drzwi
otwierają się do wewnątrz. Drugie, jednoskrzydłowe drzwi otwierają się również do wewnątrz.



Za drugimi drzwiami jest kasa.



Do dyspozycji jest rampa najazdowa usytuowana od drogi/chodnika po prawej stronie przed
wejściem na kładkę dla pieszych prowadzącą do wejścia głównego Muzeum oraz przycisk
alarmujący pracownika kasy o potrzebie udzielenia pomocy przy drzwiach wejściowych do
budynku Muzeum.

Wejście do muzeum

Obszary wewnętrzne


Drogi komunikacyjne są szerokie co najmniej 150 cm, przeszkody progowe niwelowane są przez
podjazdy.



Drzwi i przejścia o szerokości co najmniej 80 cm.



Nawierzchnia stabilna i antypoślizgowa - podłoga drewniana, wykładzina dywanowa, płytki
ceramiczne.



Ekspozycja znajduje się w przyziemiu, na parterze, na pierwszym i drugim piętrze oraz na I
kondygnacji poddasza.



Dostęp na poszczególne kondygnacje za pomocą windy dla niepełnosprawnych czy klatki
schodowej. Do dyspozycji jest także pochylnia, platforma pionowa oraz schodołaz. Wszystkie
trasy turystyczne są dostępne dla osób na wózku inwalidzkim.



Winda o szerokości co najmniej 110 cm i głębokości 125 cm, wejście szerokie co najmniej 80 cm.



Do dyspozycji są miejsca wypoczynkowe do siedzenia.



Odpowiednio duża przestrzeń manewrowa w salach wystawowych.



Eksponaty są umieszczone tak, że są dobrze widoczne i dla dziecka lub osoby niskiego wzrostu.



Panele informacyjne oraz opisy eksponatów wykonane są w jęz. polskim, angielskim i
niemieckim.



Strefa zwiedzania częściowo wyposażona jest w linie naprowadzające oznakowania poziomego
oraz guzy (pola uwagi) dla osob niewidomych i niedowidzących.



Obiekt wyposażony jest w system sygnalizacji i nawigacji (step-hear), system udźwiękawiający
przestrzeń, umożliwiający niewidomym samodzielne poruszanie się i orientację w przestrzeni.

Od lewej strony: Winda dla niepełnosprawnych, dotykowy plan tyflograficzny, wypukłe linie
naprowadzające oznakowania poziomego oraz guzy – pola uwagi

Obszary zewnętrzne


Na terenie zewnętrznym znajduje się ogród roślin włóknistych oraz ekspozycja plenerowa
maszyn wielkogabarytowych.



Wejście na teren zewnętrzny bez ograniczeń, o szerokości co najmniej 80 cm.



Szlak o szerokości co najmniej 150 cm, nawierzchnia stabilna i równa i utwardzona (kostka
kamienna, materiał szutrowy); profil szlaku płaski/łagodnie falisty bez utrudnień.



Na szlaku znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych




Do dyspozycji niepełnosprawnych jest toaleta w holu głównym oraz na dziedzińcu. W pierwszej
z nich:


drzwi wejściowe do kabiny o szerokości co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz,



kabina o wymiarze co najmniej 160 x 160 cm z ograniczoną przestrzenią manewrową
przy misce WC (przewijak dla niemowląt - nie jest przytwierdzony na stałe, można go
łatwo przesunąć),



poręcz po obu stronach miski WC.

Toaleta na dziedzińcu:


drzwi wejściowe do kabiny o szerokości co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz,



kabina o wymiarze co najmniej 160 x 160 cm,



poręcz po obu stronach miski WC.

Usługi i wyposażenie


Wizyta możliwa bez uprzedniego uzgodnienia dla osób indywidualnych. Wizyta grupy powyżej
10 osób wymaga rezerwacji.



Dostęp bez barier architektonicznych do recepcji/kasy, sklepu pamiątkowego, sali
konferencyjnej/projekcyjnej, zaplecza gastronomicznego i altanki (w sezonie letnim na
dziedzińcu muzeum działa sklepik z artykułami spożywczymi).



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.



Audioprzewodnik w wersji audiodeskrypcji dostępny w języku polskim.



Kopie wypukło-reliefowe wybranych eksponatów.



Plany tyflograficzne sal częściowo udźwiękowione.



W obiekcie są zainstalowane pętle indukcyjne.



Przewodnik w języku Braille´a.



Specjalne programy dla dzieci — lekcje muzealne i warsztaty „Rękodzieło papiernicze”, na
których dzieci własnoręcznie wykonują kartki papieru, które zabierają na pamiątkę.



Spacer wirtualny na stronie internetowej.



W odległości 120 m od Muzeum Papiernictwa znajduje się bezpłatny parking miejski, gdzie
oznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.
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