
 

 

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej  w Głubczycach 
karta dostępności   

Informacje podstawowe 
 

Głubczyce, ul. Rynek 1, 48-100 

GPS: N 50.200275, E 17.830275 
 +48 774 850 193  
 muzeum@glubczyce.info    
 http://muzeum.powiatglubczycki.pl 

Opis 

W muzeum znajduje się kilka działów: etnograficzny, historyczny, archeologiczny, sztuki i edukacyjny. 
Można w nim obejrzeć wystawę etnograficzną, która pokazuje zabytki związane z kulturą i sztuką 
ludową ziemi głubczyckiej — przedmioty codziennego użytku, sprzęty gospodarstwa domowego oraz 
sprzęty rolnicze. W ramach ekspozycji archeologicznej prezentowane są zabytki pochodzące                       
z przypadkowych znalezisk z terenu powiatu głubczyckiego oraz z badań archeologicznych. 
Ekspozycja historyczna prezentuje zabytki mówiące o dziejach ziemi głubczyckiej od czasów 
prehistorycznych  do roku 1945 (okresu II Wojny Światowej). Dział Sztuki eksponuje dzieła sztuk 
plastycznych z zakresu malarstwa, grafiki i rzeźby oraz rzemiosła artystycznego.  

Muzeum można zwiedzać osobno lub z przewodnikiem.  

Muzeum obejmuje również wieżę widokową, z której możemy obserwować Sudety i Karpaty. 
Muzeum oferuje lekcje tematyczne. 

Dostępność  

Wejście 

 Muzeum mieści się w budynku ratusza. Sale wystawowe (wystawy stałe) znajdują się na 
pierwszym piętrze. Wystawy czasowe znajdują się najczęściej na parterze w zabytkowych 
sukiennicach z XIII w. 

 Wejście do budynku ratusza jest bez barier architektonicznych. Szerokość drzwi wejściowych 
jest min. 90 cm. Najkorzystniejsze wejście do muzeum dla osób poruszających się na wózkach 
znajduje się od ul. Emilii Plater (przy pizzerii/kawiarni "Paradiso"). Przed wejściem do ratusza 
znajduje się podjazd, który zapewnia dostęp do windy. 

 Wejście do muzeum na pierwszym piętrze jest również bez barier architektonicznych. Szerokość 
drzwi wejściowych jest min. 90 cm. Pierwsze piętro jest dostępne schodami (po obu stronach 
klatki schodowej jest poręcz) lub windą. Powierzchnia przed windą jest równa i wielka co 
najmniej 150x150 cm, wejście do windy jest szerokie co najmniej 90 cm, wymiar kabiny jest co 
najmniej 110 (sz.) x 140 (gł.) cm. 

 Wejście do sali wystaw czasowych (komory sukiennicze): stopnie. 

 Wieża widokowa: dostęp przez schody kręcone betonowe z poręczą po jednej stronie, wysoki 
stopień i wąskie drzwi przy wejściu na taras widokowy. 

 



 

Obszary wewnętrzne 

 Wszystkie drogi komunikacyjne w muzeum (na terenie wystaw stałych) są szerokie co najmniej 
150 cm. 

 Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm. 

 Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa. Materiał: płytki ceramiczne. 

 Na drogach komunikacyjnych nie występują progi/stopnie. 

 W pomieszczeniach ekspozycyjnych znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia. 

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

 Eksponaty i panele informacyjne są umieszczone tak, że są dobrze widoczne zarówno z pozycji 
osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej. Opisy w jęz. polskim. 

 Większość eksponatów można oglądać z ich bezpośredniej odległości. 

 Na terenie sali wystaw czasowych są stopnie i nierówna kamienna nawierzchnia. Znajdującą się 
w sukiennicach makietę Głubczyc z XVIII wieku można obejrzeć w wersji elektronicznej na  
stronie internetowej. 

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych   

 W obiekcie na I p. jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Klucz znajduje się w 
sekretariacie muzeum. 

 Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm, bez progu.   

 Drzwi otwierają się na zewnątrz (z kabiny). 

 Kabina ma wymiar co najmniej 160x160 cm. 

 Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez 
przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, uchwyty). 

 Po obu stronach miski WC jest poręcz. 

 Brak przewijaka dla niemowląt. 

Usługi i wyposażenie  

 Wizyta możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia, jednak większe grupy osób poruszających się 
na wózkach są proszone o wcześniejszą informację dotyczącą zamiaru wizyty, kontaktując się z 
sekretariatem muzeum pod nr telefonu: +48 77 485 01 93. 

 Możliwość wejścia z psem asystentem do obiektu. Muzeum dysponuje miską dla psa.  

 Dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi i niewidzących muzeum poleca wizytę                                            
z przewodnikiem. Muzeum nie ma żadnych modeli dotykowych ani audio przewodnika z opisem 
przystosowanym do osób z dysfunkcjami wzroku. Opisy eksponatów są duże, czytelna czcionka. 

 Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem w jęz. polskim. 

 Stanowisko komputerowe z ekranem dotykowym dla turystów - dzieje muzeum i okolicy oraz 
fotografie. 

 Wirtualny spacer na stronie internetowej. 



 

 

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 
 

 Możliwość parkowania obok wejścia, parking ma 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

 W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne. 

 Audio przewodnik dla cudzoziemców – niedostępny. 

Data opracowania: 3/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


