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Bariery mentalne i architektoniczne w obsłudze gościa niepełnosprawnego                     

z punktu widzenia zarządzających muzeami i odwiedzających muzea.  
 

Ogólną liczbę niepełnosprawnych w Polsce szacuje się na ok 15% ogółu społeczeństwa, czyli ok 5 mln osób. 

Jest to bardzo liczna grupa społeczna, o którą warto i należy walczyć gdyż w dłuższej perspektywie ich aktywizacja                             

i włączenie społeczne przełożą się korzystnie na stopień korzystania z dostępu do dóbr i usług, w tym oferowanych 

przez instytucje kultury, jednocześnie zmniejszając koszty społeczne opieki nad tym środowiskiem. Z kolei aspekt 

komercyjny z punktu widzenia zarządzających muzeami może odgrywać tu nie mniej ważną rolę. 

Na szczęście kwestia dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

jest dziś regulowana przez różne przepisy oraz leży w obszarze działania i zainteresowania kilku różnych oficjalnych 

instytucji (są to m.in.: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Osób 

Niepełnosprawnych, Najwyższa Izba Kontroli, Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, Karta  Praw Osób 

Niepełnosprawnych, Strategia Rozwoju województwa podkarpackiego do roku 2020 (specyficznie ze wzgl. na 

Muzeum w Stalowej Woli)). Obserwowana jest także duża dynamika wzrostu liczby obiektów dostępnych (w 2010 

roku liczba muzeów dostępnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wynosiła 235 z ogólnej liczby 

782 muzeów w Polsce (w stosunku do 1999 roku, to wzrost ponad 120%)). Jednak pogłębiona diagnoza tego zjawiska 

wskazuje nadal na duże niedociągnięcia w realizacji postulatu obecności osób niepełnosprawnych w życiu 

kulturalnym poprzez umożliwienie im przebywania w miejscach do tego przeznaczonych, choćby na przykładzie tego, 

że takie dostępne obiekty stanowią jedynie niecałe 40% ich ogółu. 

By rozważania o dostępności obiektów użyteczności publicznej, w tym muzeów miały sens wyróżniać należy 

cechy obiektów nie tylko te najczęściej wymieniane w raportach instytucji państwowych jak pochylnie wjazdowe, 

drzwi otwierane automatycznie, windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio 

przystosowane sanitariaty lecz również – o czym się rzadko mówi - otoczenie budynku, dojście do budynku, obsługa 

gościa wewnątrz budynku, system informacji oraz wszelkie pomoce techniczne dla różnych rodzajów 

niepełnosprawności. 

Jednak same bariery architektoniczne nie stanowią jeszcze istoty sprawy, a ich likwidacja nie spowoduje 

natychmiastowego ożywienia środowiska osób niepełnosprawnych i ich lawinowego napływu do obiektów instytucji 

kultury. Jest bowiem coś więcej do podkreślenia w kwestii obecności osób niepełnosprawnych w życiu muzeów i na 

odwrót, niż tylko adaptacja samego obiektu i jego otoczenia. To integracyjna rola muzeów względem lokalnych 

społeczności oraz ich rola jako aktywnego moderatora życia społecznego i kulturalnego. Choć warto tu zauważyć, że 

już samo niedostosowanie obiektów kultury pod względem architektonicznym, to nic innego, jak utrudnianie 

korzystania z usług świadczonych przez daną instytucję ale również na przykład przeszkoda w podjęciu                                   

i wykonywaniu pracy w tych obiektach przez pracowników z niepełnosprawnościami, co stanowi formę dyskryminacji 

na rynku pracy. 

Z punktu widzenia osób zarządzających muzami również występują wielorakie opory w otwarciu się na 

obecność (również zatrudnianie) niepełnosprawnych w ich otoczeniu. Są to m.in. opory mentalne, finansowe, 

organizacyjne, ale również wiek pracowników (najczęściej pracownicy starszej daty, którzy muszą się zmierzyć                      

z czymś nowym, nieznanym), lokalizacja obiektu (wieś/małe/duże miasto), co rzutuje na występowanie stereotypów 

myślowych, konieczność likwidacji barier architektonicznych oraz wyposażenie obiektu w urządzenia dla osób                       

z innymi deficytami niż ruchowe. To również są bariery ograniczające aktywizację i włączenie społeczne, podczas gdy 

instytucje kultury (a w szczególności zarządzający nimi) oraz osoby niepełnosprawne mogą sobie wzajemnie dużo 

dać. Mogą wspólnie zbudować dobrze funkcjonujący mechanizm z jednej strony dodatkowo nakręcający koniunkturę 
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w muzeach, z drugiej zaś służąc jako system wsparcia w łamaniu barier mentalnych i architektonicznych otwierając 

niepełnosprawnych na udział w życiu kulturalnym tak jako odbiorców, jak i twórców i moderatorów tego rynku. 

Mówiąc bowiem o osobach z niepełnosprawnością najczęściej mamy na myśli takie pojęcia jak rozwój zawodowy, 

aktywność fizyczna, dostęp do opieki medycznej, zaś bardzo rzadko podkreśla się rolę aktywności/rehabilitacji 

psycho-społecznej, rozwoju kulturalnego, przedsiębiorczości. 

Aby tak się mogło dziać należy spojrzeć na sprawę pod innym kątem i zacząć postrzegać instytucje kultury, w tym 

muzea również w kategoriach rynkowych, jako przedsiębiorstwa, które bez szwanku na swoim wizerunku mogą 

generować zyski tak w rozumieniu ekonomicznym, jak i społecznym. Czyli  realizować swoją działalność 

przedsiębiorczą w duchu gospodarki solidarnej, która realizując tradycyjny ideał społecznej gospodarki rynkowej 

rozumiana być musi jako zasada gospodarowania,   w której najważniejszym punktem odniesienia jest przede 

wszystkim człowiek. Dopiero takie podejście otworzy instytucje kultury na osoby niepełnosprawne budząc w nich 

poczucie bycia podmiotem, a nie przedmiotem życia kulturalnego i działalności statutowej muzeów. Wiążąc 

jednocześnie te osoby niewidzialnymi więzami wzajemnego zainteresowania i zaangażowania w tworzenie oferty 

kulturalnej. Przy takim podejściu dużo łatwiej szeroko otworzyć drzwi muzeów i wyjść z ofertą również do osób                      

z niepełnosprawnościami intelektualnymi, o których niestety zapomina się jeszcze częściej niż o osobach z dysfunkcją 

ruchu. Takie postrzeganie roli muzeów spowoduje również, że kwestie uniwersalnego projektowania oraz łamania 

barier w komunikowaniu przestaną być celem samym w sobie, a staną się oczywistym narzędziem służącym do 

realizacji dużo wyższych celów m.in. włączenia społecznego i pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

kulturalnym i gospodarczym osób z niepełnosprawnościami. 

Zaangażowanie instytucji kulturotwórczych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego stanowi                     

bowiem o wiele bardziej znaczącą korzyść (zysk) dla państwa niż tylko wpływy z podatków. Rozwój przedsiębiorczości 

w życiu społecznym i gospodarczym wymaga silnego jej zakorzenienia w kulturze, zrównoważony rozwój zaś musi 

być oparty o kulturę, a przecież mało która instytucja lepiej pełni rolę depozytariusza dziedzictwa kulturowego niż 

muzeum. Należy więc w tym celu pracować nad poprawą możliwości komunikacyjnych muzeów, poprawą zdolności 

rozumienia przez otoczenie społeczne i gospodarcze czym muzeum jest i czym może być w przyszłości, także poprzez 

umiejętne korzystanie z instrumentów działalności gospodarczej. Wtedy stanie się ono naturalnym obiektem 

zainteresowania, a następnie miejscem przebywania różnych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych. 
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