NÄYTTELYTILA ANIARA
Lapinlahden pääkirjasto, Mykkäläntie 2, 73100 LAPINLAHTI
o Varaustiedustelut ja käytännön asiat pääkirjaston asiakaspalvelusta p. 040 4883 275 tai
040 4883 272; sähköpostiosoite lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi.
o Näyttelytilan ohjelmistosta ja vuokrasta päättää kirjastotoimenjohtaja p. 040 4883 271.
o Kirjastolle tulee esittää tietoa näyttelyn sisällöstä ennen tilavarauksen myöntämistä.
Näyttelyn tulee olla sisällöltään ja toteutukseltaan kirjaston toimintaan ja julkiseen tilaan
sopiva. Etusija on näyttelyllä, joka edistää näyttelytoiminnan monipuolisuutta ja paikallista
taideharrastusta.
o Kirjastolla ei ole näyttelyvakuutusta, näytteilleasettaja vakuuttaa halutessaan itse
teoksensa.
o Sovittuasi näyttelyn ajankohdasta toimita näyttelytiedot ja täydelliset yhteystietosi
kirjastoon.
o Näyttelyaika varataan pääsääntöisesti maanantaista alkaen 1-4 viikoksi kerrallaan.
o Näyttely pystytetään ja puretaan kirjaston aukioloaikoina. Näyttelyn voi pystyttää myös
näyttelyä edeltävänä sunnuntaina, jolloin näyttelyn pystyttäjä kuittaa itselleen etukäteen
kirjaston näyttelytilan avaimen ja palauttaa sen sovitun mukaisesti.
o Näyttelyn avajaisista sovitaan erikseen (mitä tiloja ja tarvikkeita tarvitaan, mihin aikaan
avajaiset pidetään, kuinka kauan ne kestävät, kutsuvierasmäärä jne.).
o Tiedotus ja markkinointi. Näytteilleasettaja vastaa pääsääntöisesti itse näyttelynsä
markkinoinnista ja tiedottamisesta (erityisesti koskien avajaisia). Kirjasto ilmoittaa
näyttelystä oman aikataulunsa ja tiedotuskanaviensa mukaisesti kirjaston kotisivulla,
kirjaston facebookissa, paikallislehden kuntapalstalla ja kirjaston tiloissa.
o Tiedotusmateriaali: Toimita kirjastoon tai jätä näyttelytilaan pystytyksen jälkeen
5 kpl miel. A4-kokoisia näyttelyjulisteita, jotka kirjaston henkilökunta toimittaa paikoilleen.
Lähetä myös kirjaston sähköpostiin lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi valitsemasi kuva
näyttelystä JPEG, TIF tai PNG – formaatissa, max 4 megatavua. HUOM. EI Word- ja PDFtiedostoja.
o Muista myös vieraskirja. Näyttelytilan pöydän lasilevyn alle voit myös jättää halutessasi
CV:n ym. tietoa itsestäsi ja näyttelystä sekä mm. mahdollinen kielto näyttelytilan tai
näyttelytöiden kuvaamiseen.
Lapinlahden kunnankirjasto, Mykkäläntie 2, 73100 LAPINLAHTI lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi,
puh. asiakaspalvelu p. 040 4883275 tai 040 4883272, kirjastotoimenjohtaja p. 040 4883271.

Toimintaohjeita näyttelyä pystytettäessä:
1. Sisääntulo: Näyttelytilan avain käy kirjaston pääoveen, aulatilojen miesten- ja
invavessoihin, näyttelytila Aniaran oveen sekä näyttelytilan varasto/minikeittiöön. Avaa
pääoven takalukko (se ylempi) ja alalukko. Poista lumi ovenraosta. Vetäise ovi perästäsi
kiinni, takalukko voi olla jäykkä, joten avatessasi paina ovea.
2. Voit liikkua kirjaston aulassa ja näyttelytilassa vapaasti. Hälytyksistä ei tarvitse huolehtia
sovittuina ajankohtina.
3. Näyttelytilan varastossa on jalustoja ja siimaa + rautalankaa ripustuksia varten, tikkaat,
taittopöytiä ja kaksi taittosermiä. Ripustus seinän yläosan tankoon.
4. Näyttelytilan valaisimia ei saa siirrellä valaisinkiskoja pitkin (sähköiskun vaara). Sen sijaan
niitä voi varovasti suunnata eri asentoihin. Käytä käsineitä. Välitä henkilökunnalle tieto
mahdollisesti rikkoontuneista tarvikkeista ja valaisimista.
5. Kun lähdet pois, sammuta valot ja muista laittaa ovi myös takalukkoon (ylälukko).
6. Palauta avain joko saman tien kirjojen palautuslaatikkoon kirjekuoressa tai
mahdollisimman pian kirjastoon.
7. Mahdollisista sovittuun näyttelyyn liittyvistä muutoksista on ilmoitettava välittömästi.
8. Viikonlopun/iltojen hätäpäivystys kunnassa puh. 040 4883 745.
Tietoja näyttelytilasta
- pinta-ala
- seinien ripustuspinnan pituus
- seinien korkeus
- seinien pintamateriaali/väri
- lattian materiaali/väri
- teosten ripustus
- veistosjalustat
- valaistus: luonnonvalo
-

valaistus: keinovalo

-

vuokra
näyttelyohjelmistosta päättää
tilan muu käyttö
suurin kuljetusaukko
varasto/keittiö

-

tarvikkeita

-

sähköpistoke

n. 40 m2
22 jm
2,4 m
rapattu/taitettu valkoinen
linoleumi/harmaa
tankoon seinän yläosaan
15 kpl/taitettu valkoinen/eri kokoja
ikkunat, 2 kpl/127 x 123 cm/luoteeseen (kso
pohjapiirros)
kiskot, jossa n. 40 suunnattavaa kylmäsävyistä
led-kohdevalaisinta sekä kaksi yleisvalaisinta katossa
27 euroa/viikko
kirjastotoimenjohtaja
hyvin harvoin, sovitaan aina erikseen
ovi 126 x 201 cm
varastotilassa jalustat, tarvikkeet ja minikeittiö
(jääkaappi, kahvinkeitin, vesipiste, 2 keittolevyä)
varastossa ripustussiimaa ja rautalankaa, työkaluja,,
tikkaat, taittojalkapöytä, 2 3-osasaista taittosermiä,
näyttelytilassa irtolasikantinen pikkupöytä 80x80 cm,
tarvittaessa tuoleja
neljällä seinällä

