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A beszerzett eszközök hasznosulásának értékelése:
A Csorba Győző Könyvtár 2010. január 1-jén jött létre a Pécsi Városi Könyvtár és a Csorba Győző
Megyei Könyvtár összevonásával. Központi intézményegységünk 2010. október 22-től az Európa Kulturális
Fővárosa – Pécs program keretében megvalósult Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban
működik. Feladata minden korosztály számára biztosítani a tanuláshoz, továbbképzéshez, kutatáshoz,
szórakozáshoz való hozzáférést. A városban hat fiókkönyvtárral rendelkező könyvtár egyes szakterületeken
– zene, képzőművészet, irodalomtudomány, néprajz – szakkönyvtári feladatokat is ellát, emellett működteti
a Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert.
A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kulturális, közösségi térként is funkcionálnak
intézményegységeink. Évente számos irodalmi, zenés, ismeretterjesztő rendezvényt, kiállítást szervezünk
gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak, a nyugdíjas korosztálynak egyaránt, ezzel gyarapítva a város
kulturális kínálatát. A könyvtár kiemelten fontosnak tartja az esélyegyenlőség érvényesítését, a hátrányos
helyzetűek, a gyermekek, fiatalok olvasóvá nevelését, az idős korosztály számára informatikai programok
szervezését. Számos civil szervezetnek, nem formális csoportnak, klubnak is teret, találkozási pontot
nyújtanak könyvtáraink. Közös innovatív munkánk gyümölcseként könyvtárunk igazgatója 2020. január 22én vehette át a Minősített Könyvtári Címért járó oklevelet.
A város különböző pontjain fellelhető fiókkönyvtáraink jelentős állománnyal bírnak és nagyon
népszerűek a városlakók körében, ezért feltétlenül szükséges, hogy azokat az előírásoknak megfelelő
fertőtlenítő- és tisztítóeszközökkel felszereljük, illetve a vészhelyzet végével is biztosítsuk az olvasók és a
dolgozók biztonságát.
A pályázati forrásból legnagyobb forgalmat bonyolító fiókkönyvtárainkba, az Apáczai Csere János
Fiókkönyvtárba, a Belvárosi Fiókkönyvtárba és a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió
Gyermekkönyvtárba vásároltunk állványos, szenzoros kézfertőtlenítő adagoló készülékeket.
A kézfertőtlenítőkkel nemcsak az olvasók, hanem a kollégáink is biztonságosabban végezhetik
feladataikat. Az adagoló gél vagy folyékonyabb állagú kézfertőtlenítővel is utántölthető, egyszerűen
használható. A termék garanciális, így meghibásodás esetén a gyártónak visszavihető. Az olvasók
elégedettek és hálásak a kézfertőtlenítő gépekért, amelyekhez a szenzornak köszönhetően nem is kell
hozzáérniük, így biztonságban érzik magukat könyvtárainkban. A gépek üzembehelyezéséhez elemeket is
rendeltünk a gyártótól.
A készülékek - amelyek használatát kötelezővé tettük – használatával sikeresen
csökkentettük a koronavírus-járvány terjedésének kockázatát.
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