
Közhírré tétetik - Postánkból 

Pályázati frász 
Ha egy könyvtár folyosóján a kora reggeli órák
ban sápadt arcú, netán nikotintól sárga ujjú vagy 
szakállú, révedező tekintetű, esetleg túlmozgá
sos emberrel találkozol mostanában, szinte száz 
százalékos, hogy pályázatot ír (írt egész éjszaka). 

Rátelefonálsz valakire, hogy tegnapra ígért egy 
anyagot, már mindenki megküldte, csak ő nem, 
megesik, hogy a főnöke veszi fel a telefont, s 
kéri, légy elnéző a kollégával: pályázatot ír... 

Az is megesik, számodra ismeretlen kultúr-
vállalkozástól kapsz felkérést, ők nem annyira 
értenek hozzá, de nagy céljaik vannak, mindig is 
izgalmas területnek gondolták a könyvtári szol
gáltatásokat, nem könyvtárként működnek ugyan, 
de azéhoz hasonló információtárat akarnak létre
hozni és azt szolgáltatni; szakértenél-e nekik. 

Egy-két héttel, de különösen napokkal a ha
táridő lejárta előtt felforrósodik a levegő, az izga
lom nőttön nő, ahogy közeleg a beküldés ideje. 

Valami „nagy durranás" kell a nyeréshez, a 
tét nagy, és szinte egyetlen lehetőség ahhoz, hogy 
a pályázó pénzhez, külön pénzhez jusson. 

(Csak zárójelben egy régi élményem a rend
szerváltás időszakából. Még létezett az egyik 
„nagy elosztó", az OMFB, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság - amely intézmény egyéb
ként a ma is működő, az országos számítógépes 
hálózatot működtetető, fejlesztő Információs Inf
rastruktúra-fejlesztési Program egyik induktora 
volt - , s a rendszerváltás hajnalán százmillió fo
rintos pályázatot írt ki a városi könyvtárak „nagy 
ívű" fejlesztésére. Közös célú fejlesztéseket kér
tek egy országos könyvtárigazgatói értekezleten, 
ahol megértés, egyetértés látszott az arcokon. 
Ezer öncélú pályázat érkezett mégis a nagy egyet
értés után. Vajon változtunk-e? Nagy dilemma...) 

Nincsenek, nem lehetnek ma már polihiszto
rok - hogyan lépjünk át ezen? 

A könyvtáros szakma alapja a feldolgozás és az 
ebből nyújtott tájékoztatás. Ez utóbbi akár lehetne 
a könyvtáros nélküli virtuális szolgáltatás, aminek 
veszélyeit még nem mértük fel igazán. Ugyanis ha 
félrevezeti az információt keresőt egy-egy felkere

sett könyvtár katalógusa, csalódását azzal fejezi ki, 
hogy negligálni fogja a rossz forrást. 

A hetvenes években az OMKD (Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ) 
megengedhette magának azt a ma luxusnak tűnő 
lehetőséget, hogy a feldolgozásban és a tájékoz
tatásban is az egyes szakterületeken valóban 
hozzáértő, képzett szakembereket alkalmazzon. 
E sorok írója is fehér hollónak képzelte magát, 
amikor gépész üzemmérnökként jelentkezett az 
ELTE könyvtár szakára, nagy jövőt remélt ettől, 
s logikusnak hitte, hogy így alakul ki szakterü-
letileg és könyvtárszakmailag egyaránt hiteles 
feldolgozás és tájékoztatás. 

Nem volt ez sajnos hosszú életű, mert az el
térő finanszírozásban a könyvtár nem tudott 
versenyképes maradni. Ugyanez volt a helyzet a 
könyvtárban elhelyezkedett informatikusokkal is. 
Néhány bátor igazgató akadt azért, aki kiharcol-

Tudta-e, hogy?... 
4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szo
kás volt, hogy az esküvő után a meny
asszony apja újdonsült vejét egy hónapig 
itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen 
származik az angol „honeymoon" (mivel a 
babiloniak holdhónapot használtak) és a ma
gyar „mézeshetek" kifejezés is. 

A 7UP üdítőitalt 1929-ben kezdték for
galmazni. A nevében a „7" az eredeti ita
losüveg méretére (7 uncia), míg az „up" a 
buborékok mozgási irányára (up = fel) utalt. 

A baglyok az egyedüli madarak, ame
lyek látják a kék színt. 

A Caesar-salátát nem Július Caesarról ne
vezték el. Nevét kitalálójáról, Caesar 
Cardiniről kapta, aki először készített ilyet 
saját Caesar's Palace éttermében a mexikói 
Tijuanában. 

A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 
év történelmét végignézve csak 230 békés 
évet számolhatunk össze. A világ valamely 
szegletében mindig háború dúlt. 

0 • Könyvtár i L e v e l e z ő / l a p • 2 0 0 9 . márc ius 

ta informatikusának azt a fizetést, amiért hajlan
dó volt maradni, s nem csábította szakmatársai
nak a könyvtárosokénál jóval versenyképesebb 
jövedelme, az igazgató meg abból nem csinált 
presztízskérdést, hogy informatikus beosztottja 
többet keres, mint ő. Megérte neki. 

Ma a könyvtár körüli szakmákban a pályázat
írók viszik el a pálmát. Merthogy a pályázatírás 
vagy ebben szakértés önálló „iparág" lett, na
gyon is versenyképes tudás. Élelmes vállalkozá
sok jó pénzért tanfolyamokon készítik fel, ha 
nem is a trükkökre, de a jó fogásokra hallgató
ságukat. Szaporítják a konkurenciát, hiszen min
den bizonnyal maguk is szakértenek. A szakér
tői felkérés pedig jól fizet. A mostani pályázatok 
fedezete jórészt EU-s forrásokból jön, s a szak
értői honoráriumokat - reméljük, mintául is szol
gál majd, hogy szokjunk ezekhez az arányokhoz 
(?!) - nem a nálunk honos bérekhez szabják. 
Egy minisztériumi ajánlás segít abban, mennyit 
illik adni a pályázat sikerét segítő közreműkö
dőknek: 

Kategória 
vállalkozói szakértői napidíj 

[eFt/nap] 

vállalkozói szakértői óradíj 

[eFt/óra] 

min. állag max. min. átlag max. 

Menedzser

asszisztens 
20.0 24,0 29,0 2,5 3,0 3,6 

Kezdő menedzser 29,0 34,0 40,0 3,6 4,3 [ 5,0 

Beosztott 

menedzser 
40,0 48,0 i 56,0 j 5,0 6,0 7,0 

önállóan dolgozó 

menedzser 
56,0 68,0 80,0 7,0 8,5 10,0 

Projektmenedzser 80,0 • 96,0 112,0 10,0 ! 12.0 I 14,0 

Nemzetközi 

proj ektmenedzser 
112,0 136,0 162,0 14,0 17,0 

Y : f 

20,0 

Elképzelni is édes borzongás a projektmene
dzser 21 napi átlagbérét! (A lassabban számolók 
kedvéért: 21 munkanapos hónapra több mint 
kétmillió forintot.) Hát még a nemzetközi mene
dzser közel hárommilliós havi gázsiját! 

Persze: ne irigyeljük tőlük! Pályázati célt jól 
megfogalmazni s mellette jól, ügyesen érvelni 
és ráadásul a pályázati űrlapot is hibamentesen 
kitölteni igazi próbatétel. Jó felkészültség és 
ebben szerzett alapos gyakorlat kell hozzá. Amint 
jól kitölteni egy aktuális adóbevallási nyomtat
ványt is virtus dolga ma már. Ettől meg a köny
velők szolgáltatása keresett. A jó ügyvédről már 
nem is beszélve, aki meg képes úgy eligazodni 
a jogszabályok tekervényes cirkalmaiban, hogy 
azoknak szabályait (vagy épp az ellenkezőjét) 
ügyfele javára fordítsa. Márpedig jogalkotásban, 

szabályozásban valószínűleg világelsők vagyunk. 
Nem csoda: a parlamenti munka legfontosabb 
értékmérője, hogy hány jogi szabályozást sike
rült egy ciklus alatt elfogadtatni. 

Van a gyűjteményemben egy 1907-ben meg
jelent közigazgatási jogi kézikönyv, amelynek 
szerzője így vezeti fel az új kiadást: „Közigaz
gatási jogunk jelentékeny változásokat szenve
dett e mű negyedik kiadásának megjelenése óta. 
Jelen ötödik kiadásban e változásokat figyelem
be vettem s az illető helyekre az uj jogszabályo
kat beiktattam s így a ma élő jogot találja meg 
könyvemben az olvasó. Ezenfelül törekedtem a 
tapasztalt hiányok pótlására ugy tartalom, mint 
irály tekintetében." így is belefért (tartalomjegy
zékestül) 946 B6-os oldalba, miközben leírja a 
királyi kormány működési rendjét, a község és 
törvényhatóság háztartását, a közigazgatási bíró
ság szervezetét, hatáskörét és eljárási rendjét, 
függelékében a közigazgatás ügyeiről, a statisz
tikáról, a népességi rendtartásról, az egyesülés 
szabályairól, a kisajátításról, a rendőrségi jogról, 
a gyógyításról, a szellemi életről, a vallásügyi 
közigazgatásról, a gyámgondnokságról, az őster
melésről, az iparügyről, a közlekedésről (a for
galom közigazgatása), a hadügyről, az igazság-
és külügyről, a közhivatalok kötelességeiről stb. 
olvashatunk pontos regulákat. Közben ily apró
ságokra is van ideje kitérni, mint szolgalmi út, 
vagy állatok védőoltásának kötelmei. Utoljára a 
hetvenes években volt dolgom teljes aktuális 
jogszabály-gyűjteménnyel, akkor húszhoz köze
li kötetben fért el. Ma CD-n használom, még 
elfér annak 650 millió betűnyi tárhelyén. (Ez 520 
ezer kéziratoldal.) Nem mértem fel, mennyire 
lökdösi a falakat, de nincs kétségem, hamarost 
már DVD vagy legalább két CD kell hozzá. 

Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, bonyo
lulttá vált az életünk, bizonyos területein, szabálya
iban csak segítséggel tudunk eligazodni, ezt pedig 
meg kell fizetni, és nagyra értékelni. (Hogy éle
tünk dolgainak igazgatásában nem vagyunk képe
sek teljes önállóságra, vagy immár gyámságra szo
rulunk ebben, azt nagyon félelmetes jövőnek ér
zem. De ebbe most ne bonyolódjunk bele.) 

Eligazodni képes emberfajta a pályázatíró. 
Tiszteljük érte! Legyünk vele nagyon megértőek, 
amikor kialvatlan éjszakái után szembejön ve
lünk a folyosón, s illendően, együttérzően tér
jünk ki előle. Nekünk szakért, értünk furfangos. 

Fejős László 
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Pályázati frász 
Ha egy könyvtár folyosóján a kora reggeli órák
ban sápadt arcú, netán nikotintól sárga ujjú vagy 
szakállú, révedező tekintetű, esetleg túlmozgá
sos emberrel találkozol mostanában, szinte száz 
százalékos, hogy pályázatot ír (írt egész éjszaka). 

Rátelefonálsz valakire, hogy tegnapra ígért egy 
anyagot, már mindenki megküldte, csak ő nem, 
megesik, hogy a főnöke veszi fel a telefont, s 
kéri, légy elnéző a kollégával: pályázatot ír... 

Az is megesik, számodra ismeretlen kultúr-
vállalkozástól kapsz felkérést, ők nem annyira 
értenek hozzá, de nagy céljaik vannak, mindig is 
izgalmas területnek gondolták a könyvtári szol
gáltatásokat, nem könyvtárként működnek ugyan, 
de azéhoz hasonló információtárat akarnak létre
hozni és azt szolgáltatni; szakértenél-e nekik. 

Egy-két héttel, de különösen napokkal a ha
táridő lejárta előtt felforrósodik a levegő, az izga
lom nőttön nő, ahogy közeleg a beküldés ideje. 

Valami „nagy durranás" kell a nyeréshez, a 
tét nagy, és szinte egyetlen lehetőség ahhoz, hogy 
a pályázó pénzhez, külön pénzhez jusson. 

(Csak zárójelben egy régi élményem a rend
szerváltás időszakából. Még létezett az egyik 
„nagy elosztó", az OMFB, az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság - amely intézmény egyéb
ként a ma is működő, az országos számítógépes 
hálózatot működtetető, fejlesztő Információs Inf
rastruktúra-fejlesztési Program egyik induktora 
volt - , s a rendszerváltás hajnalán százmillió fo
rintos pályázatot írt ki a városi könyvtárak „nagy 
ívű" fejlesztésére. Közös célú fejlesztéseket kér
tek egy országos könyvtárigazgatói értekezleten, 
ahol megértés, egyetértés látszott az arcokon. 
Ezer öncélú pályázat érkezett mégis a nagy egyet
értés után. Vajon változtunk-e? Nagy dilemma...) 

Nincsenek, nem lehetnek ma már polihiszto
rok - hogyan lépjünk át ezen? 

A könyvtáros szakma alapja a feldolgozás és az 
ebből nyújtott tájékoztatás. Ez utóbbi akár lehetne 
a könyvtáros nélküli virtuális szolgáltatás, aminek 
veszélyeit még nem mértük fel igazán. Ugyanis ha 
félrevezeti az információt keresőt egy-egy felkere

sett könyvtár katalógusa, csalódását azzal fejezi ki, 
hogy negligálni fogja a rossz forrást. 

A hetvenes években az OMKD (Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ) 
megengedhette magának azt a ma luxusnak tűnő 
lehetőséget, hogy a feldolgozásban és a tájékoz
tatásban is az egyes szakterületeken valóban 
hozzáértő, képzett szakembereket alkalmazzon. 
E sorok írója is fehér hollónak képzelte magát, 
amikor gépész üzemmérnökként jelentkezett az 
ELTE könyvtár szakára, nagy jövőt remélt ettől, 
s logikusnak hitte, hogy így alakul ki szakterü-
letileg és könyvtárszakmailag egyaránt hiteles 
feldolgozás és tájékoztatás. 

Nem volt ez sajnos hosszú életű, mert az el
térő finanszírozásban a könyvtár nem tudott 
versenyképes maradni. Ugyanez volt a helyzet a 
könyvtárban elhelyezkedett informatikusokkal is. 
Néhány bátor igazgató akadt azért, aki kiharcol-

Tudta-e, hogy?... 
4000 évvel ezelőtt Babilonban bevett szo
kás volt, hogy az esküvő után a meny
asszony apja újdonsült vejét egy hónapig 
itatta. Az ital mézből készült sör volt, innen 
származik az angol „honeymoon" (mivel a 
babiloniak holdhónapot használtak) és a ma
gyar „mézeshetek" kifejezés is. 

A 7UP üdítőitalt 1929-ben kezdték for
galmazni. A nevében a „7" az eredeti ita
losüveg méretére (7 uncia), míg az „up" a 
buborékok mozgási irányára (up = fel) utalt. 

A baglyok az egyedüli madarak, ame
lyek látják a kék színt. 

A Caesar-salátát nem Július Caesarról ne
vezték el. Nevét kitalálójáról, Caesar 
Cardiniről kapta, aki először készített ilyet 
saját Caesar's Palace éttermében a mexikói 
Tijuanában. 

A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 
év történelmét végignézve csak 230 békés 
évet számolhatunk össze. A világ valamely 
szegletében mindig háború dúlt. 
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ta informatikusának azt a fizetést, amiért hajlan
dó volt maradni, s nem csábította szakmatársai
nak a könyvtárosokénál jóval versenyképesebb 
jövedelme, az igazgató meg abból nem csinált 
presztízskérdést, hogy informatikus beosztottja 
többet keres, mint ő. Megérte neki. 

Ma a könyvtár körüli szakmákban a pályázat
írók viszik el a pálmát. Merthogy a pályázatírás 
vagy ebben szakértés önálló „iparág" lett, na
gyon is versenyképes tudás. Élelmes vállalkozá
sok jó pénzért tanfolyamokon készítik fel, ha 
nem is a trükkökre, de a jó fogásokra hallgató
ságukat. Szaporítják a konkurenciát, hiszen min
den bizonnyal maguk is szakértenek. A szakér
tői felkérés pedig jól fizet. A mostani pályázatok 
fedezete jórészt EU-s forrásokból jön, s a szak
értői honoráriumokat - reméljük, mintául is szol
gál majd, hogy szokjunk ezekhez az arányokhoz 
(?!) - nem a nálunk honos bérekhez szabják. 
Egy minisztériumi ajánlás segít abban, mennyit 
illik adni a pályázat sikerét segítő közreműkö
dőknek: 

Kategória 
vállalkozói szakértői napidíj 

[eFt/nap] 

vállalkozói szakértői óradíj 

[eFt/óra] 

min. állag max. min. átlag max. 

Menedzser

asszisztens 
20.0 24,0 29,0 2,5 3,0 3,6 

Kezdő menedzser 29,0 34,0 40,0 3,6 4,3 [ 5,0 

Beosztott 

menedzser 
40,0 48,0 i 56,0 j 5,0 6,0 7,0 

önállóan dolgozó 

menedzser 
56,0 68,0 80,0 7,0 8,5 10,0 

Projektmenedzser 80,0 • 96,0 112,0 10,0 ! 12.0 I 14,0 

Nemzetközi 

proj ektmenedzser 
112,0 136,0 162,0 14,0 17,0 

Y : f 

20,0 

Elképzelni is édes borzongás a projektmene
dzser 21 napi átlagbérét! (A lassabban számolók 
kedvéért: 21 munkanapos hónapra több mint 
kétmillió forintot.) Hát még a nemzetközi mene
dzser közel hárommilliós havi gázsiját! 

Persze: ne irigyeljük tőlük! Pályázati célt jól 
megfogalmazni s mellette jól, ügyesen érvelni 
és ráadásul a pályázati űrlapot is hibamentesen 
kitölteni igazi próbatétel. Jó felkészültség és 
ebben szerzett alapos gyakorlat kell hozzá. Amint 
jól kitölteni egy aktuális adóbevallási nyomtat
ványt is virtus dolga ma már. Ettől meg a köny
velők szolgáltatása keresett. A jó ügyvédről már 
nem is beszélve, aki meg képes úgy eligazodni 
a jogszabályok tekervényes cirkalmaiban, hogy 
azoknak szabályait (vagy épp az ellenkezőjét) 
ügyfele javára fordítsa. Márpedig jogalkotásban, 

szabályozásban valószínűleg világelsők vagyunk. 
Nem csoda: a parlamenti munka legfontosabb 
értékmérője, hogy hány jogi szabályozást sike
rült egy ciklus alatt elfogadtatni. 

Van a gyűjteményemben egy 1907-ben meg
jelent közigazgatási jogi kézikönyv, amelynek 
szerzője így vezeti fel az új kiadást: „Közigaz
gatási jogunk jelentékeny változásokat szenve
dett e mű negyedik kiadásának megjelenése óta. 
Jelen ötödik kiadásban e változásokat figyelem
be vettem s az illető helyekre az uj jogszabályo
kat beiktattam s így a ma élő jogot találja meg 
könyvemben az olvasó. Ezenfelül törekedtem a 
tapasztalt hiányok pótlására ugy tartalom, mint 
irály tekintetében." így is belefért (tartalomjegy
zékestül) 946 B6-os oldalba, miközben leírja a 
királyi kormány működési rendjét, a község és 
törvényhatóság háztartását, a közigazgatási bíró
ság szervezetét, hatáskörét és eljárási rendjét, 
függelékében a közigazgatás ügyeiről, a statisz
tikáról, a népességi rendtartásról, az egyesülés 
szabályairól, a kisajátításról, a rendőrségi jogról, 
a gyógyításról, a szellemi életről, a vallásügyi 
közigazgatásról, a gyámgondnokságról, az őster
melésről, az iparügyről, a közlekedésről (a for
galom közigazgatása), a hadügyről, az igazság-
és külügyről, a közhivatalok kötelességeiről stb. 
olvashatunk pontos regulákat. Közben ily apró
ságokra is van ideje kitérni, mint szolgalmi út, 
vagy állatok védőoltásának kötelmei. Utoljára a 
hetvenes években volt dolgom teljes aktuális 
jogszabály-gyűjteménnyel, akkor húszhoz köze
li kötetben fért el. Ma CD-n használom, még 
elfér annak 650 millió betűnyi tárhelyén. (Ez 520 
ezer kéziratoldal.) Nem mértem fel, mennyire 
lökdösi a falakat, de nincs kétségem, hamarost 
már DVD vagy legalább két CD kell hozzá. 

Mindezzel csak azt akartam érzékeltetni, bonyo
lulttá vált az életünk, bizonyos területein, szabálya
iban csak segítséggel tudunk eligazodni, ezt pedig 
meg kell fizetni, és nagyra értékelni. (Hogy éle
tünk dolgainak igazgatásában nem vagyunk képe
sek teljes önállóságra, vagy immár gyámságra szo
rulunk ebben, azt nagyon félelmetes jövőnek ér
zem. De ebbe most ne bonyolódjunk bele.) 

Eligazodni képes emberfajta a pályázatíró. 
Tiszteljük érte! Legyünk vele nagyon megértőek, 
amikor kialvatlan éjszakái után szembejön ve
lünk a folyosón, s illendően, együttérzően tér
jünk ki előle. Nekünk szakért, értünk furfangos. 

Fejős László 
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