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Stalowowolskie Muzeum utworzy międzynarodową Akademię 

kształcącą w zakresie dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych 

MUZEUM OTWIERA KOLEJNE DRZWI 

Doświadczenie, zdobyte przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na polu pracy 

z niepełnosprawnymi, będzie przekazywane muzealnikom polskim i ukraińskim. Po znanych 

w całej Polsce programach „Galeria przez dotyk”, „Dostępne Muzeum”, czy „Poczuj sztukę”, 

przyszedł czas na utworzenie Akademii, która będzie kształcić pracowników polskich 

i ukraińskich muzeów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Tym razem muzeum 

otrzymało 168 716,14 euro z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-

Ukraina 2007-2013 na program kreujący nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie 

dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. 

– Niepełnosprawni są wśród nas i chcą tak jak my korzystać z dóbr kultury. Naszym 

zadaniem jest umożliwienie im tego – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Tak jest 

w najlepszych muzeach na świecie i powoli staje się standardem także w Polsce. Nasze 

muzeum od kilku lat specjalizuje się w udostępnianiu swojej oferty wszystkim, bez względu 

na ich ograniczenia. Wypracowujemy ciągle nowe metody pracy edukacyjnej, szukamy 

dobrych wzorów w najbardziej zaawansowanych pod tym względem muzeach zagranicznych. 

Jesteśmy otwarci na wszystko, co pozwala przekraczać sztuczne bariery. A każda inicjatywa, 

podjęta z myślą o niepełnosprawnych, procentuje dla wszystkich – chociażby eksponaty do 

dotykania są ogromną atrakcją także dla osób widzących. Tym razem otrzymaliśmy grant na 

szeroko zakrojony projekt transgraniczny, który będziemy realizować w latach 2014-2015. 

Obejmuje on działania badawcze, edukacyjne a także inwestycyjne. 



 

 

Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi 

niepełnosprawnego zwiedzającego 

Celem najnowszego projektu badawczo-edukacyjnego jest merytoryczne wsparcie dla 

edukatorów muzealnych, a tym samym zwiększenie liczby muzeów dostępnych dla osób 

z dysfunkcjami. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa specjalistyczne badania 

ankietowe, które pozwolą na określenie potencjału polskich i ukraińskich muzeów w zakresie 

dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W oparciu o wyniki badań, w utworzonej 

Akademii specjaliści z kraju i zagranicy będą szkolić polskich i ukraińskich edukatorów 

muzealnych z innowacyjnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.  

Sale edukacyjno-wystawiennicze Muzeum, w których będzie działać Akademia, zostaną 

wyposażone w meble, sprzęt audio-wideo, zestaw nagłośnieniowy, system zawieszania 

obrazów oraz w sprzęt do edukacji osób niepełnosprawnych, tj. pętle indukcyjne 

wspomagające słyszenie, panel interaktywny, mówiący identyfikator etykiet i system 

informacyjny wspomagający orientację w terenie dla osób niewidzących.  

Projekt przewiduje także utworzenie platformy internetowej, na której zostaną 

zamieszczone raporty z badań, biuletyny szkoleniowe, materiały pokonferencyjne, 

informatory, programy edukacyjne. Platforma z forum dyskusyjnym stanie się przestrzenią 

komunikacji dla edukatorów muzealnych, osób niepełnosprawnych, instytucji i organizacji 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.  

Po raz pierwszy zostanie przygotowany profesjonalny film i spot promujący w mediach 

ogólnopolskich problematykę osób niepełnosprawnych w muzeach.  

Ukoronowaniem wszystkich działań będzie zawiązanie koalicji muzeów polskich 

i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego. 

Przyjazne i dostępne 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od 2007 r. realizuje pierwszy w Polsce 

kompleksowy program edukacyjny skierowany do osób niepełnosprawnych pn. „Dostępne 

Muzeum”. Pod tym niepozornym hasłem kryje się nowatorski program edukacyjny dla osób 



 

 

niepełnosprawnych, obudowany inicjatywami szkoleniowymi, artystycznymi, 

pedagogicznymi, wydawniczymi, multimedialnymi, stanowiący pole kompleksowego 

oddziaływania edukacyjnego i promocyjnego. Efektem podjętych działań jest nie tylko 

zdobiąca dziedziniec „Galeria przez dotyk”, wystawa 24 rzeźb przeznaczonych do percepcji 

dotykowej, ale też sukcesywna likwidacja barier architektonicznych wewnątrz gmachu 

i coraz szersza oferta edukacyjna dla gości niepełnosprawnych i edukatorów muzealnych. 

Dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności oferty muzeum dla 

wszystkich jego gości. Muzeum przełamuje bariery, przeczy utartemu muzealnemu 

nakazowi: „Nie dotykać”, a architektoniczne ulepszenia czynią Muzeum dostępnym także 

dla ludzi starszych. Program „Dostępne Muzeum. Zintegrowany program dla osób 

niepełnosprawnych” otrzymał nominację w konkursie na Wydarzenie Muzealne 2009 Sybilla 

w kategorii programów edukacyjnych oraz pierwszą nagrodę w konkursie „Polska Pięknieje. 

7 Cudów Funduszy Europejskich” w 2010r.  

Dodatkowe informacje: 

Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum, lmizera@muzeum.stalowawola.pl 

Anna Garbacz, promocja projektu, agarbacz@muzeum.stalowawola.pl  
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