Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
karta dostępności
Informacje podstawowe
Opole, ul. Wrocławska 174, 45-835



+48 774 572 349

GPS: N 50.6839471, E 17.8610049

 sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
 http://muzeumwsiopolskiej.pl/

Opis
Muzeum Wsi Opolskiej jest parkiem etnograficznym z bogatą ekspozycją zabytków drewnianej
architektury wiejskiej Śląska Opolskiego. Oprócz zabytkowych budynków mieszkalnych
i gospodarczych zobaczyć można także obiekty użyteczności publicznej jak np. drewniany kościół,
szkoła, karczma, sklepik wiejski czy budowle związane z rzemiosłem i przemysłem wiejskim (kuźnia,
młyn). W skład ekspozycji wchodzi prawie 50 budowli. Wnętrza prezentują oryginalne wyposażenie
użytkowane w poszczególnych okresach historycznych – od połowy XIX wieku do połowy XX wieku.
Muzeum jest również miejscem, gdzie pośród drzew, łąk i wiejskich ogródków warzywno –
kwiatowych można odpocząć i zrelaksować się.
Na zwiedzanie ekspozycji muzealnej obejmującej obszar 10 hektarów najlepiej zarezerwować sobie
od 1 do 2 godzin.
W sezonie udostępnienia (od połowy kwietnia do połowy października) zwiedzać można ekspozycję
stałą wraz z wyposażeniem oraz wystawy czasowe. Od połowy października do połowy kwietnia
udostępniane są jedynie tereny parkowe bez możliwości zwiedzania wnętrz obiektów zabytkowych.

Dostępność
Wejście


Wejście do muzeum jest bez barier architektonicznych.



Szerokość drzwi wejściowych wynosi minimalnie 80 cm, wysokość progu nie przewyższa 2 cm.



Drzwi wejściowe są szklane, otwierane automatycznie na bok.



Obszar przed wejściem jest wyłożony kostką brukową. Przed wejściem do muzeum jest niski
krawężnik – od 3 cm do 9,5 cm.



Przed wejściem do muzeum – od strony ulicy – znajdują się miejsca do siedzenia, ławki.

Obszary wewnętrzne – budynek administracyjny


Główne wejście do muzeum prowadzi do holu w budynku administracyjnym, w którym znajduje
się kasa biletowa - sklep z pamiątkami, toaleta oraz sala konferencyjna. Dostęp do tych części
jest bez barier architektonicznych. Dostęp do działów merytorycznych ulokowanych na I piętrze
możliwy z wykorzystaniem schodołazu, w asyście pracownika muzeum.



Wszystkie drogi komunikacyjne w budynku są szerokie co najmniej 150 cm, niewystępują na
nich progi/stopnie wyższe niż 2 cm.



Wszystkie drzwi i przejścia mają szerokość nie mniej niż 80 cm.



Nawierzchnia dróg komunikacyjnych w budynku jest stabilna i antypoślizgowa, oznakowana
systemem nawigacyjnym dla osób z dysfunkcją wzroku.



W pomieszczeniach bydynku administracyjnego nie ma miejsca wypoczynkowego do siedzenia.



Przy kasie biletowej znajduje się terminal multimedialny – dźwiękowo-dotykowa mapa terenów
ekspozycyjnych muzeum z audio opisem chałup w języku polskim.

Od lewej strony: Ścieżka naprowadzająca ukierunkowana na kasę biletową, toaletę oraz salę
konferencyjną, Terminal multimedialny

Obszary zewnętrzne – ekspozycja stała


Ekspozycja stała znajduje się na terenie zewnętrznym.



Wejście na teren zewnętrzny (wyjście z budynku administracyjnego) jest bez barier
architektonicznych, stopni/progów większych niż 5 cm.



Wejście ma szerokość nie mniej niż 80 cm.



Przy wejściu na tereny ekspozycyjne – od strony terenów parkowych muzeum – znajdują się
miejsca do siedzenia, rzędy ławek.



Z uwagi na charakter muzeum (muzeum na wolnym powietrzu), szlaki zwiedzania pokryte są
warstwą żwiru z piaskiem. Szerokość ścieżek wynosi co najmniej 150 cm.



Profil szlaku jest płaski ewent. łagodnie falisty (z podłużnym spadkiem do 6 %). Przejście do
każdej zagrody nie wymaga pokonywania stopni.



Na terenie muzeum nie ma miejsc wypoczynkowych do siedzenia, w recepcji muzeum można
bezpłatnie wypożyczyć koce piknikowe i usiąść na trawie.



Na terenie muzeum są rozmieszczone tablice orientacyjne oznaczone kolorem czerwonym
i niebieskim, które wskazują kierunek zwiedzania.



Zabytkowe chałupy (obiekty muzealne) posiadają bariery architektoniczne (schody, wysokie
progi, niskie futryny, niskie stropy, zacienienia ograniczające widoczność, ciasne pomieszczenia
i inne niedogodności) i ich zwiedzanie przez osoby z dysfunkcją ruchową jest w znacznym
stopniu ograniczone. Muzeum rekomenduje zwiedzanie obiektu z osobą towarzyszącą.



Chałupy (obiekty i ich wyposażenie) można oglądać z ich bezpośredniej odległości z zewnątrz
i wewnątrz. Osoby z dysfunkcją wzroku mają pozwolenie na dotykanie eksponatów pod
nadzorem opiekuna ekspozycji.



Wystawy czasowe aranżowane są w przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w zabytkowym
spichlerzu folwarcznym. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, nie posiadający pochylni.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych


Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku administracyjnym,
przy kasie biletowej.



Drzwi wejściowe do kabiny o szerokości co najmniej 80 cm, otwierają się na zewnątrz,
oznakowane piktogramem w brajlu.



Kabina o wymiarze co najmniej 160 x 160 cm.



Obok miski jest przestrzeń manewrowa dla wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez
przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne).



Po obu stronach miski WC są poręcze.



Do dyspozycji jest przewijak dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie


Muzeum można zwiedzać bez wcześniejszego uzgodnienia, w godzinach udostępnienia
ekspozycji dla zwiedzających.



W recepcji muzeum można zakupić przewodnik po ekspozycji muzealnej w języku polskim
(publikacja książkowa) oraz otrzymać foldery opisujące zabytkowe obiekty w języku angielskim
(kolor niebieski) i w języku niemieckim (kolor czerwony).



W wybranych zagrodach znajdują się opiekunowie (przewodnicy) ekspozycji, którzy udzielają
informacji na temat eksponatów w języku polskim.



Na teren muzeum i do wszystkich przestrzeni muzealnych można wchodzić z psem
przewodnikiem.



Muzeum jest przystosowane do osób z wadami wzroku - terminal informacyjny w recepcji
z opisem audiodeskryptywnym ekspozycji muzealnej, tyflografiki wybranych obiektów
ekspozycji muzealnej, przystosowany budynek administracyjny do obsługi zwiedzających
z niepełnosprawnosćią wzroku (ścieżki naprowadzające i pola uwagi, które ułatwiają
samodzielne poruszanie się osobom, które nie widzą).



Specjalne programy dla dzieci - oferta edukacyjna skierowana do grup zorganizowanych dzieci
i młodzieży oraz warsztaty rodzinne realizowane w ramach imprez plenerowych.



Parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ok. 100 m od wejścia do
muzeum, przy ul. Wrocławskiej.



Personel przeszkolony w zakresie obsługi turysty niepełnosprawnego.



W muzeum nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
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