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KARKKILAN KIRJASTOGALLERIA - OHJEET NÄYTTELYJEN JÄRJESTÄJILLE
Kirjastogalleria on tarkoitettu seutukunnan eri kulttuuritahojen ja yksityisten henkilöi-
den näyttelyiden pitopaikaksi. Varatessaan näyttelyajan Kirjastogalleriasta
näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

Gallerian varaaminen ja yleiset käyttöehdot
Galleria annetaan näytteilleasettajien käyttöön varausjärjestyksessä. Näyttelyaika on
yleensä yksi kuukausi. Kirjasto päättää viime kädessä näyttelyn sopivuudesta
kirjastotilaan. Näytteilleasettajan tulee antaa kirjastolle voimassa oleva puhelin-
numero tai sähköpostiosoite yhteydenpitoa varten. Kirjasto ei peri näyttelyn
pitämisestä vuokraa. Kirjasto ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita
näyttelyesineille voi tapahtua. Kirjasto pidättää oikeuden käyttää galleriaa koulutus-,
tapahtuma- ja kokoustilana näyttelyn aikana.

Näyttelyn aukioloajat
Gallerian näyttelyt ovat oletusarvoisesti avoinna kirjaston palveluaikoina.
Näytteilleasettajan tulee ilmoittaa, saako näyttelyn pitää auki omatoimiaikoina
aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin (galleriassa on tallentava kameravalvonta).

Näyttelyn pystytys-, avajais- ja purkuajankohdat
Ripustus- ja purkuajat sisältyvät varattuun näyttelyaikaan. Kirjaston kanssa on
sovittava hyvissä ajoin tarkemmista pystyttämis- ja purkamisajankohdista sekä
mahdollisista avajaisista yms. näytteilleasettajan järjestämistä tilaisuuksista näyttelyn
aikana. Näyttely tulee purkaa viimeisenä näyttelypäivänä ennen kirjaston
sulkemisaikaa. Kirjastolla ei ole varastotilaa näyttelyaineiston säilyttämistä varten.
Näytteilleasettajan tulee huolehtia aineiston siirroista näyttelytilaan ja pois sieltä.

Gallerian koko, ripustusmateriaalit ja varustelu
Tila on kooltaan n. 6 x 8 metriä; korkeus n. 2,5 m. Kaikilla seinillä on ripustuskiskot.
Käytettävissä on n. 30 kpl kiskoihin asetettavia ripustuslankoja ja n. 40 kpl näihin
tarkoitettuja korkeussäädettäviä koukkuja (koukkujen painoraja pääsääntöisesti max.
4 kg). Lisäksi kiskoissa on liukuja, joihin voi myös kiinnittää esineitä esim.
metallilangalla (näytteilleasettaja hankkii lisämateriaalit). Gallerian seiniin ei saa kiin-
nittää mitään sinitarralla tai teipillä. Yhdellä seinällä on ikkunoita, joiden alapuolella on
myös kisko pienemmille tauluille. Muilla seinillä on ovet. Keskilattialle saa asettaa vain
helposti sivuun siirrettävää näyttelyaineistoa, ellei toisin sovita. Tilassa on
yleisvalaistuksena loisteputket. Kolmella seinällä on kohdelamput. Tilassa on
sähköpistokkeita, internetyhteys ja valkokangas.

Näyttelyn markkinointi
Kirjasto ilmoittaa gallerian näyttelyistä omilla kotisivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja
kaupungin tapahtumakalenterissa näytteilleasettajan antamien tietojen mukaisesti.
Muusta markkinoinnista vastaa näytteilleasettaja itse. Kirjastogallerian oveen on hyvä
laittaa mainos, jossa on näytteilleasettajan ja näyttelyn nimi sekä näyttelyaika.
Paikallislehdet kirjoittavat mielellään näyttelyistä, lähetä tiedote tai sovi haastattelu:

Karkkilan Tienoo, p. 09 225 6656, kt.toimitus(a)karprint.fi
Karkkilalainen, p. 040 645 3909, toimitus(a)karkkilalainen.fi

Karkkilan kirjaston yhteystiedot ja aukioloajat
Pl 50 (Valtatie 26), 03601 Karkkila ; kirjasto(a)karkkila.fi ; 044 767 4642
Aukioloajat www-sivuilla: lukki.finna.fi


