DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.rybnik.pl.
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności
lub wyłączeń:
1. Brak opisów plików graficznych.
2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
3. Filmy nie posiadają napisów.
4. Dokumenty opublikowane przed datą - 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z
wytycznymi WCAG 2.1.
Oświadczenie sporządzono: 15.05.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt :
Karolina Doliba (e-mail: kdoliba@biblioteka.rybnik.pl , tel.: 32 422 35 41, wew. 420).
Można wnioskować o przesłanie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony,
której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie
zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe,
powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7
Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne są 2 wejścia:
- główne (przód budynku) – wejście po schodach na poziom parteru - 4 stopnie; zamontowany jest
podjazd dla wózków po lewej stronie schodów. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.
- tylne (od strony parkingu) – wejście po schodach na poziom I piętra – 5 stopni, po prawej stronie
znajduje się podjazd dla wózków. Bezpośrednie wejście na 1. piętro biblioteki znajduje się po lewej
stronie.
Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Parter:
Po wejściu przez drzwi samozamykające się po lewej stronie znajduje się gablota, za nią portiernia. Po
prawej stronie, za portiernią zlokalizowane jest wejście do Galerii. Po lewej stronie (za portiernią)
wejście do Sali nr 5 – sala konferencyjna. Dalej po lewej – znajduje się sala wykładowa. Udając się w
stronę Sali wykładowej – należy mieć na uwadze fakt, że na ścianach mogą wisieć elementy wystawy
(obrazy, plakaty, fotografie – najczęściej wiszą na łańcuchach).
Na wprost od wejścia (po pokonaniu ok. 6 m) znajduje się winda. Panel z przyciskami znajduje się po
lewej stronie. Winda zatrzymuje się na parterze, I i II piętrze.
Po lewej stronie od windy znajduje się miejsce cichej pracy, są tam skórzane kanapy i okrągłe szklane
stoły. Po lewej stronie od windy znajduje się szatnia.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży znajduje się po lewej stronie, za Galerią.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia – idąc w
stronę Sali wykładowej (patrz opis powyżej). Pierwsze drzwi po prawej stronie korytarza.

I piętro:
Główne punkty obsługi:
- Czytelnia – po wyjściu z windy, należy kierować się na wprost.
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – po wyjściu z windy należy skręcić w prawo.
- Informatorium – okno Informatorium zlokalizowane jest za windą (należy dwa razy skręcić w
prawo).
- Oddział zbiorów specjalnych (wypożyczalnia z audiobookami i muzyką) – wypożyczalnia jest
zlokalizowana za windą (należy skręcić w lewo). W Oddziale zbiorów specjalnych osobom z
dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych,
zapisanych cyfrowo na kartach pamięci.

II piętro:
Na wprost od wyjścia z windy znajduje się Dział komputeryzacji procesów bibliotecznych (wewnątrz
także Dział instrukcyjno-metodyczny i obsługi sieci), następnie kierując się na prawo: Dział
gromadzenia i opracowania (po wejściu, należy kierować się na prawo), pomieszczenie gospodarcze;
Dział administracyjno – gospodarczy, toaleta damska, toaleta męska, pomieszczenie socjalne,
Sekretariat, Dział księgowości, Kasa, Kadry, pomieszczenie gospodarcze, Pracownia plastyczna.
Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano
urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy wejściu głównym
(przód budynku) nie ma miejsc parkingowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla
użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

