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 Négy év alatt négyszer nyújtott be pályázatot a pacsai önkormányzat könyvtár-
felújításra, ám minden alkalommal falakba ütköztünk. 2008-ban viszont végre jelentős 
támogatásban részesültünk, amelyből teljes tetőszerkezet csere, és külső homlokzat 
felújítás történt. 
 Az intézmény műszaki átadása november 13-án történt meg, így az olvasást 
szeretők és számítógépet használók népes tábora ismét birtokba vehette a falu biblioté-
káját. 

Az épület több mint száz éves, a tetőszerkezete rendkívül rossz állapotban volt 
és a beszakadás szélén állt, a rekonstrukció a huszonnegyedik órában valósult meg. 
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség pályázatán közel 70 
százalékos hozzájárulásban részesültünk, amely 6,6 millió forintot jelent. 

Ezt az összeget kizárólag a homlokzat és a tetőszerkezet helyreállítására hasz-
nálhattuk fel. A 9,5 millió forintos beruházás különbözetét az önkormányzat önerőből 
biztosította. Ez a fejlesztés a decentralizált helyi Önkormányzati fejlesztési támogatási 
programok Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül előirányza-
tának keretében, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával való-
sult meg. A támogatási döntés éve: 2008. 

A felújítások keretében a mozgássérültek számára akadálymentesítettük az épü-
letet. A rekonstrukciós munkálatok heteiben az ég is kegyes volt hozzánk, egyszer sem 
esett az eső, így egyetlen kötet könyv sem ázott el.  
 Fontosnak tartjuk, hogy térségközpontként egy közel 13.000 kötetet számláló 
bibliotékával rendelkezünk, amely most már külsőleg szép környezetben fogadja a 
pacsai és a környékbeli látogatókat. Emellett számítógép-használatot és fax küldési le-
hetőséget , nyomtatást, szkennelést is biztosítunk a hozzánk betérőknek, amelyet ellen-
szolgáltatás nélkül vehetnek igénybe. Még nagy igény lenne egy fénymásolóra is. A 
könyvtárunkba érkező látogatókat főállású könyvtáros segíti eligazodni az irodalom és a 
számítógép-használatának fortélyaiban. 
 A látogatottságot kitűnőnek mondhatjuk, a könyvtár vasárnap kivételével min-
dennap nyitva áll az olvasók előtt. 
 A könyvtár fellegvára, tárháza a tudománynak, és a szórakozásnak, ahol kikap-
csolódhat a könyvek és egyéb információhordozók segítségével . 
 A könyvtárunk igazodik a lakosság elvárásaihoz mint könyvrendeléssel, vala-
mint nyitva tartással, próbahelyiség biztosításával, internetezési lehetőséggel, a nyitva 
tartás keretein belül, és azon túl. 

Szolgáltatásainkkal kényelmesebbé próbáljuk tenni a lakosság életét, amely el-
sősorban a figyelemről szól. Úgy gondoljuk, mindenkinek a saját problémája a legna-
gyobb, vagyis ha valaki faxot akar feladni, akkor abban segítünk, ha valakinek internet 
elérhetőségi gondja van, akkor abban nyújtunk segítséget. Könyvtárunkban 6 db számí-
tógépet használhatnak internet elérhetőséggel a beiratkozott olvasók 
 A 200 m2-es könyvkiválasztó helyiség alkalmas több funkció befogadására, 
többek között a Pacsai Népdalkör és Citera együttes hetente történő próbáira, baráti 
társaságok beszélgetéseire, közösségi játékokra, falunapi rendezvényekre, kiállításokra. 
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Színteret adunk a felsőoktatásban tanulók, nyugdíjasok, általános iskolások, óvodások, 
gyeden lévő kismamák, és aktív dolgozók számára egyaránt.  
 A számítógépek internet használatával gyarapodott a beiratkozottak száma, és a 
könyvek iránti érdeklődés. is. Technikai felszereltségünk jónak mondható: televízió, 
videólejátszó, lemezjátszó, CD, DVD, videokazetták, hifi, és egyéb hanghordozók meg-
találhatóak a „szentélyünkben˝. 
 A kölcsönzés adminisztrációja számítógépen történik a George program segítsé-
gével, a szakkönyvek katalóguscédulái már gépen vannak, a szépirodalmi művek fo-
lyamatosan kerülnek felvitelre. Az olvasóterem bútorzatának kicserélése lenne a közel-
jövőben indokolt, számítógép asztalok, székek, polcrendszer, folyóirattartó, modernizá-
lása vált esedékessé. A könyvtár új honlapja szerkesztés alatt van, melyet a fiam szíves-
ségből gondoz. 
 Az elnyert támogatások kizárólag a pályázatban foglaltakra használhatók fel. 
Ennek ellenére az Önkormányzat szívvel-lélekkel és példaértékű fejlesztésekkel próbál 
javítani Pacsa lakosságának lehetőségein és életminőségén. December 17-én ünnepélyes 
átadással felavattuk könyvtárunkat, avató beszédet mondott dr. Bujdosó Sándor, az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára. 
  
 Gehér Andrásné 
  
 

Ilyen volt… ilyen lett 

 

A könyvtáravató egy pillanata 




