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AZ ELSŐ OSZTRÁK KÖNYVBUSZ

A Wiener Staedtische Büeherei /Báeei Váróéi Könyvtár/ ez év ápri
lisában kezdett hozzá ahhoz, hogy egy, a maga nemében elsőnek számitó 
mozgőkönyvtárral szolgálja ki Bées külső, távolabbi kerületeito

A hat kar akii , kéttagú jármüvet már eredetileg is azzal a céllal 
építették, hogy mozgó könyvtárul szolgáljon. A vontatórész és a pótko
csi együtt 40 láb /I láb = £0,4797 cm - Szerk./ hosszú. ...

A könyvtáros ... munkahelyisége a pótkocsi három szakasza közül a 
legbelsőbb. ... A középső szakasz a könyvraktár, amelyet az olvasóterem
től pult választ el.

A könyvtáros fülkéjének legvégén keresztbenálló Íróasztal van, a- 
mslynek közepén hat katalógusflók és két tágasabb fiók va'n. Az Íróasz
tal mellé két széket szereltek.

A munkahelyiségben és a raktárban polcok vannak, amelyek a pótko
csi közepén mélyebben kezdődnek. A könyvtáros az olvasókat rendes körül
mények között azon a pulton karesztül szolgálja ki, amely őket a köny
vektől elválasztja. Úgy gondolták, hogy a szabadpolc-rendszer a könyv
tárban tolongáshoz vezetne. Több helyet igénylő tevékenység számára meg 
lehet hosszabbítani a helyiséget azzal, hogy a pultot kinyitják.

Az olvasótermet úgy méretezték, hogy elég tágas legyen s el lehes
sen kerülni, hogy az olvasók egy részének kint kelljen várakoznia a hi
degben. A berendezés tiz székből, iróállyányból, ruhafogasokból és eser
nyőtartóból áll. A bejárati ajtó gombnyomásra nyílik és csukódik. Az 
olvasók részére a kocsi külső falán, a könyvtáros részére a pultnál van 
a nyomógomb. Az ajtónyitáskor egy lépcső ereszkedik la a kocsiból, hogy 
a feljutás könnyebb legyen.

Az olvasók kényelmét szolgálja, hogy világításról, fűtésről és le- 
vegöszabályozásr61 is gondoskodtak. Előadások, irodalmi felolvasások és 
filmbemutatók tartására hangarősitő és filmvetitőberandezés áll rendel
kezésre .

A  mozgókönyvtár saját könyvállománya 6.000 kötet.
A mozgókönyvtár Becs északkeleti részén 18 távoli kerületben össze

sen 21 helyen teljesít szolgálatot úgy, hogy minden egyes kölcsönző - 
helyre havonta két alkalommal látogat el. A könyvtári szolgálat délutá
nonként £ ill. 5 órakor kezdődik, hogy az érkezési idő váltogatásával 
az olvasók minél nagyobb számának tudjon rendelkezésére állni. A könyv- 
kölcsönző helyeket és az időpontot az utszélen felállított jelzőtáblák 
pontosan és világosan tudatják a közönséggel.
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