
 

 

Muzeum Prasy Śląskiej  im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie 
karta dostępności   

Informacje podstawowe 
 

Bielsko-Biała, Pl. Żwirki i Wigury 8, 43-300  

GPS: N 49.9783829, E 18.9457272  

 +48 502 557 804, +48 322 101 627 

 biuro@tmzp.pl  

 http://www.muzeumprasy.pl/  

Opis 

Podstawową działalnością muzeum jest kolekcjonowanie i prezentacja wszelkich druków śląskich, 
powstałych w języku polskim, niemieckim i innych. Znajdziemy więc tutaj przede wszystkim gazety, 
ulotki, druki akcydensowe, książki. Najstarszym drukiem w posiadaniu Muzeum Prasy Śląskiej jest 
brewiarz z 1688 roku, najstarszą zaś gazetą – egzemplarz Schlesische Privilegirte Zeitung z 1813 roku. 
W bibliotece dostępna jest największa kolekcja książek i czasopism związanych z Pszczyną. Bardzo 
interesujący jest zbiór maszyn drukarskich i urządzeń introligatorskich. Zwiedzający mają możliwość 
wydrukowania sobie pamiątki na ręcznej prasie typograficznej z drugiej połowy XIX wieku. 

Dostępność  

Wejście 

 Wejście jest bez barier architektonicznych. 

 Szerokość drzwi wejściowych wynosi min. 80 cm, otwierają się na zewnątrz. 

 Próg jest wysoki max. 2 cm. 

 Przed wejściem pochylenie poprzeczne. 

 

Obszary wewnętrzne 

 Wszystkie drogi w budynku są szerokie co najmniej 150 cm. 

 Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa, na drogach komunikacyjnych 
nie ma progów/schodów wyższych niż 2 cm.    

 Budynek ma więcej niż 1 piętro dostępne dla odwiedzających. W budynku nie ma windy. 



 W salach ekspozycyjnych znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia i jest w nich 
odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do potrzeb wózków inwalidzkich oraz 
dziecięcych.  

 Większość eksponatów można dotykać lub oglądać z bliska.  

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

 Panele informacyjne i opisy eksponatów są umieszczone w wygodnej wysokości i są dobrze 
czytelne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby 
stojącej.  

 Opisy eksponatów i teksty na panelach informacyjnych są dobrze czytelne i dla osób 
niedowidzących (wystarczająco duże pismo, prosta czcionka, dobry kontrast tekstu i tła). 

 Informacje audiowizualne nie są tłumaczone na język migowy ani nie zawierają napisów. 

 

   

  

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych 

 Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 Brak przewijaka dla niemowląt. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

Usługi i wyposażenie  

 Dostępne wyposażenie: recepcja/kasa, szatnia, sklep z pamiątkami – dostęp bez barier 
architektonicznych. 

 Zaplecze gastronomiczne, sala konferencyjna – dostęp z barierami architektonicznymi. 

 Wizyta w muzeum jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia. 

 Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem. 

 Kącik dla dzieci. 

 Parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. 

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 
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