Deklaracja dostępności
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy. http://www.mbpdebica.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•
•
•
•

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
na stronie pojawiają się teksty w postaci grafiki
brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
.

Wyłączenia:
•
•

część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o
dostępności cyfrowej,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:






strona jest przystosowana dla osób niedowidzących i słabowidzących
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość wyświetlenia strony w skali szarości
możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
mapa strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt: mbpdebica@op.pl tel
14 683 35 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą
stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba
żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna
także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w
ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie
jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika
Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna, ul. Akademicka
10


większość działów biblioteki znajduje się na parterze, jeden dział na I piętrze



biblioteka posiada 1 wejście od strony parkingu przystosowane dla osób na
wózkach inwalidzkich,



kondygnacje budynku dostępne są dla osób poruszających się na wózkach



na pierwsze piętro do Wirtualnej Strefy, Multimedialne Centrum Informacji
prowadzą schody – dla osób niepełnosprawnych schodołaz



w budynku biblioteki znajduje się toaleta przystosowana dla osób
niepełnosprawnych,



do Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 1 – ul. Bojanowskiego 18


filia znajduje się w części Domu Kultury Śnieżka”, na I piętrze



główne wejście do filii jest od ul Kochanowskiego, do wejścia prowadza
schody



od ul bojanowskiego znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych, natomiast
od strony parku znajduje się winda umożliwiająca poruszanie się osób
niepełnosprawnych



w budynku jest się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 2 – ul. Krakowska 75


filia znajduje się na I piętrze, wejście od ul Leśnej od strony parkingu



do wejścia prowadza schody, brak podjazdu dla wózków,



brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 3 – ul. Sportowa 21


filia mieści się w części Domu Kultury „Mors”, na parterze budynku



posiada 1 wejście przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich



lokal dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich



w budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych oraz winda
umożliwiająca poruszanie się po pozostałych częściach budynku



przed budynkiem Domu Kultury, wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych

Filia nr 4 – ul. Cmentarna 1


filia zlokalizowana na parterze budynku



wejście znajduje się z przodu budynku od strony ul Cmentarnej



do wejścia prowadzą 4 schody, brak podjazdu dla wózków,



brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich placówek MiPBP osoba niewidoma może wejść z psem asystującym i
psem przewodnikiem.

W agendach biblioteki nie ma:


pętli indukcyjnej;



informacji głosowej,



tabliczek informacyjnych w alfabecie Brajla,



oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych
lub słabowidzących,



nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
on-line.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Książka na telefon
Z uwagi na nieprzystosowanie niektórych naszych budynków dla osób z
niepełnosprawnościami – udostępniamy dla naszych czytelników alternatywny
sposób wypożyczania zbiorów http://www.mbpdebica.eu/ksiazka-na-telefon

