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BEMUTATKOZIK A PACSAI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 
 

 
Pacsa Zala megye közepén található nagyközség, 1923 lakosa van. 

Megközelítése mind Zalaegerszegről, mind Keszthelyről egyszerű, a 75-ös 
főközlekedési út áthalad a településen, s közel van a Zalaszentmihály-Pacsa 
vasútállomás is. 

A nagyközségben a könyvtár mellett óvoda, iskola, és művelődési Ház is 
működik. 

A könyvtár, melyet 1950-ben alapítottak, a település központjában, a községháza 
tőszomszédságában található.  

Az épülete lényegében egy nagy családi ház, mely kívülről már felújításra 
szorul, néhol beázik a tető, s a külső vakolat is omladozik néhány helyen. A 
polgármester úr ígérete szerint a közeljövőben megkezdődik a felújítása, tetőcserére, 
újravakolásra kerül sor, és megoldódik az épületbe jutás akadálymentesítése is.  

A könyvtár belső tere tágas, világos, nagyon barátságos, amelyért én magam is 
sokat teszek: pl. otthonról hozott saját zöldnövényekkel próbálom még hangulatosabbá 
tenni. Takarítónő évek óta nincs a könyvtárban, mint könyvtáros ezt a feladatot is 
elvégzem. 

Mintegy 200 m2-es helyiség áll az olvasók rendelkezésére, ahol jól tagoltan, 
átláthatóan helyezkedik el a kézikönyvtári, illetve a kölcsönözhető állomány. A polcok 
rendezettek, az olvasók könnyen eligazodnak az útmutató táblák, jelzetek segítségével.  

A könyvtárban lehetőség van csoportos foglalkozások, húsvéti játszóház 
tojásfestés, rajzolás díszítés, különböző tanfolyamok tartására is. Elegendő ülőhely is 
rendelkezésre áll a helyben olvasni vágyók számára. 

Kulturált színteret biztosít a könyvtár, a köré szerveződő közösségeknek, 
csoportoknak, a helyi népdalkör próbáinak, az iskolások rajz, illetve kézműves 
kiállításainak. 

A körjegyzőség dolgozói részére szervezett ECDL START tanfolyam is a 
könyvtárban zajlott, melyen én magam is részt vehettem, és képesítést szereztem. 

Évek óta hagyomány az augusztus 20-i ünnepség megrendezése, melynek 
főszereplője a könyvtár, hiszen itt zajlik a főzőverseny, a könyvtár udvarán, a gyerekek 
aszfalt rajzversenye, tánc, népdalkör műsora, a könyvtár olvasótermében rajz, festmény, 
kézműves kiállítás, amely a Faluvédő és Szépítő Egyesület és az önkormányzat 
támogatásával valósul meg. 

Könyvtárunk az elmúlt évben bekapcsolódott  Nagy Könyv programsorozatba, 
melyet elismerő oklevéllel jutalmaztak. 

A különböző pályázatoknak köszönhetően a könyvtárunk technikai 
felszereltsége kiváló, hiszen 6 db jó minőségű számítógép mellett szkenner, színes és 
lézer nyomtató, digitális fényképezőgép, hi-fi torony, televízió, videómagnó, FAX, 
lemezjátszó is rendelkezésre áll. 

A mintegy 11000 kötetes könyvállományon kívül 9 féle folyóirat, napilap és 
számos nem hagyományos dokumentum (CD--ROM, hanglemezek, videokazetták) 
található a könyvtárunkban.  

Az állománygyarapításra fordítható összeg 2006-ban 400 ezer Ft, amely 
nagyközségi szinten nagyon kevés, a színvonalas szolgáltatás biztosítása érdekében 
nagy szükség lenne ennek a megemelésére.  
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Könyvtárunk ingyenes szélessávú internetszolgáltatást biztosít, a KÖZHÁLÓ-
KÖZNET program keretében intézményi végpontként működik. Ennek köszönhetően az 
intézményben állandóan telt ház van, a 6 db számítógép máris kevésnek bizonyul, 
különösen hétvégén és a hosszabb nyitvatartási idő alatt. Egyszerre van jelen 25-30 
gyermek és fiatal, akik részben chatelésre, játékokra, nyomtatásra, internetezésre 
használják. 

A gépek biztonsága érdekében SATEL-típúsú betörés jelzőt szereltek be a 
könyvtárba, az olvasótermi rész, az iroda összesen 3 db mozgásérzékelővel van 
felszerelve. 

A könyvtárnak saját honlapja van, amelyet a fiam - aki informatikával 
foglalkozik - szívességből gondoz és fejleszt (http://web.axelero.hu/pacsak/index.html). 
A világhálón való jelenléttel népszerűsítjük a települést és a könyvtár szolgáltatásait. 
Sajnos már közel egy éve áll a honlap szerkesztése, mert telítetett a meglévő tárhelyünk. 
Az új internet szolgáltatónál, KÖZHÁLÓ-nál még nem sikerült elérni, hogy tárhelyet 
biztosítson számunkra. 
 

 
 
A könyvtár heti 6 napon 30 órát tart nyitva. 
Nyitva tartási idő: 

 H : 10-12    14-18 
 K : 10-12    14-18 
 Sz::10-12   14-18 
 Cs: 10-12   14-18 
 P  :     -       16-20 
 Sz: 10-12       -     

A kölcsönzés számítógépen történik, amelyhez a GEORGE 8.90 integrált 
könyvtári programrendszert használjuk. A könyvtár teljes állományáról cédulakatalógus 
áll rendelkezésre. A számítógépes adatbázisban csak a már kölcsönzésben szerepelt 
művek találhatók meg. A jövőben szeretnénk, áttérni egy olyan szoftverre, amely 
segítségével a honlapunkon on-line kereshetővé válna a könyvtár teljes 
dokumentumállománya, nyomon követhető lenne a kölcsönzési állapota, hiszen a jövő 
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könyvtárait nem az állomány nagysága szerint, hanem a szolgáltatás gyorsasága és 
pontossága után ítélik meg. 

A jövőbeni fejlesztési céljaink között szerepel a rendelkezésre álló 
szoftverhálózat kiegészítése, bővítése. Így lehetővé válik komplexebb számítástechnikai 
tanfolyamok tartása. 

Fontos feladat a CD-ROM állomány bővítése, így az olvasók elektronikus 
formában is hozzáférhetnek különböző lexikonokhoz, nyelvkönyvekhez, 
ismeretterjesztő munkákhoz. Szeretnénk beszerezni egy multifunkciós eszközt is, amely 
kielégíti a községi könyvtár minden dokumentum-előállítási, és sokszorosítási igényét. 

Sajnos a könyvtári bútorzat nem mondható korszerűnek. Például a 
számítógépek, a valamikori pártház leselejtezett iskolapadjain vannak elhelyezve. A 
székek, a fotelek, az asztalok 1977 óta nem lettek kicserélve. A könyvtár alacsony 
költségvetése miatt, sajnos ez egyenlőre csak álom marad. Sajnos évek óta nem hívnak 
meg a  testületi ülésekre, ahol tárgyalják a könyvtár szakmai, anyagi helyzetét, 
költségvetését.  
 A magam részéről továbbra is igyekszem a falu lakosságának könyvtári igényeit 
kielégíteni, a könyvtár szolgáltatásait fejleszteni. Ennek érdekében továbbra is figyelem 
a pályázati lehetőségeket. Bekapcsolódom a megye könyvtári életébe. Ápolom a megyei 
könyvtárral több évtizede kialakult jó munkakapcsolatot. 
  

Gehér Andrásné  
 
 
 

 
Kiállítás a pacsai Községi Könyvtárban 

 




