Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu
karta dostępności
Informacje podstawowe
Ślemień, ul. Łączna 2a, 34-323



+48 534 631 330

GPS: N 49.7231834, E 19.3816936



etnopark@slemien.pl



http://www.etnopark.pl

Opis
Park Etnograficzny jest muzeum typu skansenowego prezentujące dorobek kultury materialnej
i duchowej dawnych mieszkańców Beskidu Żywieckiego. Na terenie 4 ha zgromadzono 18 oryginalnych
obiektów architektury drewnianej z XIX i początku XX wieku. Poza chałup znajdują się na terenie parku
również szkoła, spichlerz, kuźnia, kapliczki, studnie, piwniczki (półziemianki) i zagroda. We wnętrzach
prezentowane są wystawy np. małomiasteczkowej apteki, kuźni, chałupy zielarki. Na terenie muzeum
odtworzono dawne wiejskie ogrody. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem.
Ponadto muzeum prowadzi lekcje muzealne i warsztaty dotyczące m.in. dawnych rzemiosł i zawodów,
tradycji i folkloru górali beskidzkich.

Dostępność
Wejście


Wejście do skansenu jest bez barier architektonicznych przez drewnianą bramę.



Wejście jest wystarczająco szerokie, bez progu.



Powierzchnia wejścia: drobny żwir.



Tuż za bramą znajduje się dawny budynek szkoły z kasą, toaletą i sklepem z pamiątkami.



Do wejścia do budynku prowadzi długa rampa o szerokości 1,2 m, bez poręczy.



Szerokość drzwi wejściowych wynosi 1 m, otwieranie do wewnątrz.

 Próg w drzwiach wejściowych ma wysokość ok. 6 cm.
Obszary wewnętrzne – budynek głowny (szkoła)


Drogi komunikacyjne w budynku są szerokie mniej niż 150 cm.



Wszystkie drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa.



Na drogach komunikacyjnych występują progi wyższe niż 2 cm.



W pomieszczeniu nie są miejsca wypoczynkowe do siedzenia.



W pomieszczeniach znajduje się odpowiednio duża przestrzeń manewrowa dostosowana do
potrzeb wózków inwalidzkich oraz dziecięcych.

Obszary zewnętrzne – ekspozycja stała


Ekspozycja stała (poszczególne obiekty) znajduje się na terenie zewnętrznym.



Trasa łącząca poszczególne obiekty ma szerokość co najmniej 150 cm i około 500 m długości.



Profil trasy: podłużny spadek powyżej 6 % i nawierzchnia z tłucznia i trawy, co komplikuje
poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich lub dostęp wózka dziecięcego.



Wewnątrz niektórych obiektów znajdują się ekspozycje przedstawiające pracę i życię
miejscowych górali.



Przy wejściach do obiektów są bariery architektoniczne – schody, wysokie progi, wąskie drzwi,
i ich zwiedzanie przez osoby z dysfunkcją ruchową jest w znacznym stopniu ograniczone.



W pomieszczeniach ekspozycyjnych nie ma miejsc wypoczynkowych, ale na trasie (terenie
zewnętrznym skansenu) tak - ławki.



Obiekty są bez opisów lub tablic informacyjnych.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.



Brak przewijaka dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Wyposażenie muzeum: recepcja/kasa, sklep z pamiątkami i napojami.



Wizyta w muzuem jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia. Jednak w okresie od 01.11 do
31.03 przyjmowane są wyłącznie grupy min. 10 os. po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
lub mailowym.



Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.



Parking, bez oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.



Zwiedzanie z przewodnikiem (za opłatę).



Możliwość wypożyczenia audioprzewodnika.



Możliwość zakupu przewodnika w wersji papierowej z opisem ekspozycji.
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