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sürgeti egy forrástudakozó központ (vagy szerv) létesítését. Elhangzot
tak olyan óhajok is, hogy a Technológiai Könyvtárhoz hasonló fajtájú 
párhuzamos könyvtárak volnának létesítendők az ország különböző 
városaiban. Noha ezek az óhajok indokoltak, az ország mai helyzete 
mégis szinte parancsolólag ír elő számunkra másféle megoldást. 

Miután az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ 
által kiadott „Központi Címjegyzékének műszaki irányú szakkataló
gusa nincsen, műszaki szakirodalmi forrás- és adattudakozó köz
pont szervezése szükséges. A központ, amelynek működése semmi
ben sem érintené a fennálló és nagy értéket képviselő műszaki 
szakkönyvtárak működését, a jelen szűkös viszonyok lehetőségeire 
tekintettel legcélszerűbben egyetlen nyilvános jellegű műszaki könyv
tárunk, a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet Nyilvános Könyv
tára mellé volna szervezhető, annál is inkább, mert e könyvtár a forrás
tudakozódással kapcsolatos felvilágosító munkát részben már most 
is végzi. 

A központ nyilvántartaná a Magyarország területén található és 
a kutatás céljaira kifejezetten felhasználható (vagy kikölcsönözhető) 
összes műszaki irányú szakfolyóiratokat, illetőleg ezek pontos hollétét 
is. (Tehát a nagyközönség számára nyitva nem álló könyvtárakét 
nem.) Emellett irodalmi adatgyűjteményeket (bibliográfiákat) szer
kesztene és minden oly irányban tevékenykednék, amely a szaktudást 
elősegítheti. 

Megyjegyezzük itt azt, hogy a központ csupán tudományos és 
szakirodalmi adatoknak (forrásművek stb.) közlésével foglalkoznék s 
így működése, amint azt a külföldi példák is igazolják, a tanácsadó 
magánmérnökök és más szakemberek tevékenységére semmiféle hát
ránnyal nem járna. A közvetítő tevékenységért, ugyanúgy, mint 
Németországban, csekély díjat szedne. 

Dokumentációs szolgálat a newyorki magyar könyvtárban 
A Magyar Nemzeti Múzeum felügyelete alatt megnyílt New York
ban a Hungárián Référence Library (19 West 44th Street) az amerikai 
tudományos világ és nagyközönség részére. A nyelvi elszigeteltsége 
mellett oly kevéssé ismert magyarságnak gazdag történelmi múltja, 
nem kevésbbe gazdag és értékes jelene méltó kifejezési eszközt nyert 
ebben a könyvtárban, melynek dr. TELKES LÁSZLÓ, korábban az ameri
kai Harvard University-nek előadója áll az élén. A könyvtár min
den magyar tudományos vonatkozású ügyben díjtalan szó-, vagy írás
beli felvilágosítással szolgál a tudományos kutatást folytatóknak és 
mindazoknak, akik valamely magyar kérdés iránt érdeklődnek. 
A könyvtár gerince egy 5000 kötetes angolnyelvű magyar szakkönyv-
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tár, amely magában foglalja a Magyarországot bármely vonatkozás
ban ismertető vagy érintő összes angol nyelvű munkákat. A gyűjte
ményben ugyancsak megtalálható a 812 különféle angolnyelvű folyó
iratban Magyarországra vonatkozólag megjelent tízezer cikk is. Ennek 
az angolnyelvű magyar könyvtárnak és folyóirat-gyűjteménynek je-
jentős részét a FELEKY-Könyvtár, néhai FELEKY KÁROLYnak, a kitűnő 
könyvgyüjtőnek könyvtára alkotja. Külön értéke a könyvtárnak, hogy a 
benne foglalt műveket egy részletes, könnyen kezelhető bibliográfia egé
szíti ki, mely minden tárgykörre vonatkozólag nemcsak megbízható 
vezérfonalat, hanem hathatós segédeszközt is ad. — Információs szolgá
latán kívül a könyvtár feladatául tűzte ki Magyarország és Amerika 
kultúrértékeinek a két nagy nemzet előtt való kölcsönös megismerteté
sét. Az ily irányú munkásság felöleli a kultúrkapcsolatok minden vonat
kozását, a két ország tudományos életének, művészetének és egyéb 
kulturális értékeinek kölcsönös ismertetését, ápolva és fokozva a két 
ország közötti barátságot és megértést. (A Hungárián Référence Library 
tájékoztató körlevele.) 


