Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
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Dostępność architektoniczno-strukturalna oraz informacyjno-komunikacyjna

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 11, Krościenko Wyżne

Ze względów architektonicznych zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp
alternatywny.

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym mieści się na pierwszym piętrze
budynku Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym. Wejście znajduje się od strony
zachodniej. Nie posiadamy głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. Nie ma podjazdów ani windy dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na
wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. Niepełnosprawni mają możliwość korzystania
z zasobów biblioteki, ale wypożyczyć książki można tylko po wcześniejszym ich zamówieniu
telefonicznym pod numerem 134315268, 515735605 lub mailowym
biblioteka@krosienkowyzne.eu. Odbywa się to w umówionym terminie na zewnątrz budynku lub
w korytarzu na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. Nie ma tu jednak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym filia w Pustynach, ul. Kościelna 4A,
Pustyny

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym filii w Pustynach mieści się na
pierwszym piętrze budynku użyteczności publicznej. Wejście znajduje się od strony wschodniej.
Nie ma podjazdów ani windy dla niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko
korytarz na parterze. Niepełnosprawni mają możliwość korzystania
z zasobów
biblioteki, ale wypożyczyć książki można tylko po wcześniejszym ich zamówieniu telefonicznym
pod numerem 134315044. Odbywa się to na zewnątrz budynku lub w korytarzu na parterze. Do
budynku i pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W
budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
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powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczono 1
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność cyfrowa Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym posiada katalog
księgozbioru na stronie szukamksiążki.pl:

Katalog biblioteki w Krościenku Wyżnym

Katalog filii w Pustynach

Strona internetowa www.biblioteka.kroscienkowyzne.eu jest w czasie dostosowywania do
bieżących wymogów. Obecnie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych np.
Ctrl+ - zwiększenie rozmiaru czcionki, Ctrl- zmniejszenie rozmiaru czcionki. W przypadku
problemów z dostępnością dla osób niepełnosprawnych strony internetowej można
kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej biblioteka[@]kroscienkowyzne.eu lub
dzwoniąc na numer telefonu +48 134315268.
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