Muzeum AK ze ścieżką dla niewidomych
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Od grudnia tego roku osoby niedowidzące i niewidome odnajdą w krakowskim Muzeum AK
dostosowaną do swoich potrzeb przestrzeń, w której będą mogły zapoznać się z historią
Polskiego Państwa Podziemnego.

Dzięki projektowi „Wsłuchaj się w historię AK - audiodeskrypcja ścieżki” w Muzeum
powstała specjalna trasa zwiedzania z makietami i przedmiotami do dotykania.
Budynek przy ulicy Wita Stwosza 12 pozbawiony jest barier architektonicznych – ma
wygodne windy, podjazdy i szerokie przejścia. Od teraz wyposażony jest również w
makiety i repliki eksponatów, dzięki którym osoby z dysfunkcją wzorku mogą
zapoznać się z wyglądem części przedmiotów zgromadzonych w gablotach. Na
stronie internetowej Muzeum będzie również gotowy do pobrania audioprzewodnik
zawierający dodatkowe opisy.

Audiodeskrypcja trasy zwiedzania
Najważniejszym elementem projektu jest przygotowany od podstaw audioprzewodnik
zawierający audiodeskrypcję – szczegółowe opisy wybranych muzealiów. Słuchający
dowiedzą się m.in. jak wyglądają pierścienie maszyny szyfrującej Enigma, order
Virtuti Militari, nieśmiertelniki żołnierzy Wojska Polskiego, kurtka mundurowa o. Adam
Studzińskiego – kapelana spod Monte Cassino czy sidolówka – granat produkowany
przez konspiracyjne wytwórnie w Krakowie. Zgodnie z hasłem „Wsłuchaj się w
historię AK” niedowidzący i niewidomi zyskają również niezbędną wiedzę historyczną.
Teksty opracowane zostały przez historyków, którzy oprowadzają po wystawie stałej
Muzeum AK. Nad opisami audiodeskrypcji czuwała Fundacja Kultury Bez Barier.
Nagrania, podzielone na krótkie, wygodne do odtwarzania odcinki, dostępne będą do
pobrania ze strony internetowej www.muzeum-ak.pl.
Wolno dotykać eksponaty!
Zwiedzający z dysfunkcją wzroku nie tylko poprzez słuch, ale i poprzez dotyk mogą
poznać wybrane eksponaty. Elementami wystawy stałej są: rekonstrukcja czołgu
Vickers, fragment kadłuba bombowca Halifax, a także klucze telegraficzne –
wszystkie te eksponaty znajdują się w zasięgu osób niepełnosprawnych. Trasa
zwiedzania wyposażona została dodatkowo w makietę, która obrazuje kształt granic
oraz poszczególnych województw II RP oraz makietę rakiety V2. Na potrzeby
niedowidzących i niewidomych powstały również repliki munduru Pomocniczej Służby
Kobiet, munduru oficerskiego Wojska Polskiego, granatu trzonkowego,
nieśmiertelnika, pistoletu Walter P38 czy orderu Orła Białego. Wszystkie te
przedmioty, po wcześniejszym zgłoszeniu, będzie można „oglądać”.
Guzik na pamiątkę

W ramach projektu Muzeum AK wyprodukowało również repliki guzików według wzoru
z 1927 roku w formie przypinek. Osoby niedowidzące i niewidome otrzymają je na
pamiątkę wizyty. Na guziku wyraźnie wyczuwalny jest wypukły rysunek orła. Na
replice znajduje się wizerunek orła według obowiązującego od 1919 roku wzoru
godła. Guziki te były stosowane stosunkowo krótko, ponieważ pod koniec 1927 roku
zmieniło się godło państwowe, ale nieliczne egzemplarze przetrwały do 1939 roku.
Warto się pospieszyć, ponieważ pamiątkowe guziki będą rozdawane jedynie do
wyczerpania zapasów!
Projekt „Wsłuchaj się w historię AK - audiodeskrypcja ścieżki” powstał we współpracy
z Fundacją Kultury Bez Barier, Fundacją Cultura Kultury oraz Make Make Film. Projekt
uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura –
Interwencje w wysokości 23 tys. zł. Całkowity koszt jego realizacji wyniósł ponad 31
tys. zł.
Warto zwiedzać
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