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Podniesienie funkcjonalności Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Gospodarczej32 poprzez zakup i montaż
klimatyzacji
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul
4L-21,4 Sosnowiec
Nr działki 4653

Gospodarcza 32
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Zadanie dotyczy zakupu i montażu 3 klimatyzatorów w
wypożyczalni biblioteki. Pozwolito na skorzystanie z usług
placówki dzieciom i osobom w podeszłym wieku, a także tym
wszystkim, którzy cierpią na nadciśnienie i choroby
krążeniowe - szczególnie w okresach występowania wysokich
temperatur. W przeszłości były przypadki omdleń pod
wpływem zaduchu igorąca. Wprawdzie biblioteka zakupiła
wentylatory, jednak w żaden sposób nie rozwiązują one
problemu. Z budżetu biblioteki zrealizowano montaż 2
klimatyzatorów w czytelni co w pewnym stopniu poprawiło
komfort udostępniania prezencyjnego zbiorów. Natomiast
nie zmieniły się warunki panujące w części dla osób
wypożyczających i korzystających z czytelni internetowej.
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