Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunginkirjasto –
Keski-Suomen maakuntakirjasto
Päivitetty 30.9.2016

Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto
Näyttelytoiminta
Näyttelytoiminnan periaatteet
Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjastoon otettavien näyttelyiden tarjonnassa
pyritään monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Näyttelyiden tulee kirjaston arvion mukaan täyttää
eettisesti, laadullisesti ja tekniseltä toteutukseltaan ne yleiset vaatimukset, joita voidaan asettaa
julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle. Näyttelyistä päättävälle kirjaston henkilökunnalle tulee
pyydettäessä esittää esim. osa näytteille pantavasta materiaalista. Näyttelynjärjestäjän nimi tulee olla
selkeästi näkyvillä näyttelyssä.
Kirjastoon soveltuvia näyttelyitä ovat kuva- ja tekstiaineistoa sisältävät informatiiviset näyttelyt,
taidenäyttelyt, valokuvanäyttelyt, käsityö- ja tekstiilinäyttelyt sekä esinenäyttelyt. Kirjaston tiloissa ei
järjestetä myyntinäyttelyitä. Taidenäyttelyitä voivat järjestää ensisijaisesti taideseurat, -kerhot ja alan
opiskelijaryhmät. Lastenosastolle otetaan lapsia koskevien informatiivisten näyttelyiden lisäksi lasten
omia näyttelyitä sekä kirjankuvitusnäyttelyitä.
Näyttelytilat
Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjaston pääkirjastossa on näyttelytiloja 1.
kerroksen ala-aulassa sekä 2. kerroksen aikuistenosastolla ja lastenosastolla. Näyttelytilat ovat avoinna
kirjaston aukioloaikoina. Alue- ja lähikirjastoissa näyttelyitä järjestetään kyseisen kirjaston tilojen ja
olemassa olevien näyttelykalusteiden puitteissa.
Näyttelyn pystyttäminen ja purkaminen, näyttelynavajaiset ja näyttelystä tiedottaminen
Näyttelynjärjestäjä vastaa ja huolehtii näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta. Näyttelynavajaiset ovat
mahdollisia näyttelytiloissa kirjaston ollessa avoinna.
Näyttelyn järjestäjä vastaa näyttelyn tiedottamisesta. Kirjasto tiedottaa näyttelyistä kirjaston sisällä omien
tiedotteidensa yhteydessä. Kirjastossa esillä olevat näyttelyt mainitaan myös kaupunginkirjaston
nettisivuilla. Kirjastolla on oikeus käyttää näyttelystä otettua kuva-aineistoa korvauksetta näyttelyn
tiedotuksessa sekä kirjaston kotisivulla, ellei muuta sovita.
Kirjasto ei vastaa näyttelyssä esillä olevien teosten turvallisuudesta näyttelyn eikä kuljetusten aikana.
Näyttelyn järjestäjä on vastuussa näyttelyrakenteille tai näytteillä oleville teoksille tapahtuneista
vahingoista. Näyttelyn järjestäjä vastaa myös näyttelyyn liittyvistä tekijänoikeuksista.
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Ohjeet näyttelyn järjestäjälle
Näyttelytilojen varaus
Näyttelytilan varaus on hyvä tehdä hyvissä ajoin. Kirjaston näyttelytiloista ei peritä maksua. Pääkirjaston
ala-aulan näyttelytilojen varauksia hoitaa pääkirjaston lehtilukusalin vastaava kirjastovirkailija p. 014 266
4120. Aikuistenosaston näyttelytilan varauksista vastaa aikuistenosaston kirjastonhoitaja p. 014 266
4138, lastenosaston näyttelytilasta lastenosasto p. 014 266 4113 sekä alue- ja lähikirjastojen tiloista ao.
kirjastojen kirjastonjohtajat. Kun näyttelyn ajankohdasta on sovittu suullisesti, näyttelynjärjestäjä täyttää
näyttelylomakkeen, johon tulevat perustiedot näyttelystä. Lomakkeen saa pääkirjaston lehtilukusalin
vastaavalta, kirjaston taloustoimistosta (pääkirjaston 4. kerros, p. 014 266 4099), aikuistenosaston
tietopalvelusta ja lastenosaston neuvonnasta. Allekirjoittaessaan näyttelylomakkeen tilan varaaja
sitoutuu noudattamaan näyttelyperiaatteita.
Näyttelyn rakentaminen ja purkaminen sekä näyttelystä vastaaminen
Näyttelyn järjestäjä rakentaa ja purkaa näyttelyn. Näyttelyn pystyttämisessä ja kiinnittämisessä
tarvittavat tarvikkeet näyttelyn järjestäjä hankkii itse. Näyttelyrakenteet on pystytettävä siten, että
kulkutiet säilyvät vapaana. Pääkirjaston ala-aulassa sijaitseva kaupungin yleinen ilmoitustaulu,
Minnansalin ovet tai kansalaisopiston vitriinit eivät saa jäädä sermien peittoon. Näyttely on pystytettävä
ja purettava arkipäivänä, kirjaston ollessa avoinna. Poikkeuksista on sovittava erikseen.
Näyttelyitä varten pääkirjaston ala-aulassa on 20 ja aikuistenosastolla 7 liikuteltavaa näyttelyseinäkettä
(180 cm x 136 cm, ripustustila 123 cm x 136 cm) ja 2–3 pöytää. Lastenosastolla on 10 kpl
näyttelyseinäkkeitä sekä 3 vitriiniä. Huhtasuon kirjastossa näyttelyitä varten on oma tila ja käytettävissä
6 näyttelyseinäkettä. Näyttelyseinäkkeitä ei voi tilapäisesti siirtää osastolta toiselle, koska näyttelyt
osastoilla vaihtuvat eri aikaan. Pääkirjaston seinäkkeisiin ei saa kiinnittää nauloja. Ripustamiseen
tarkoitettuja koukkuja saa käyttöön näyttelyvastaavilta.
Kirjaston seinille voi kiinnittää aineistoa vain käyttämällä ripustuskiskoja. Tarroja, nastoja tms. ei saa
käyttää. Lattioihin ei saa kiinnittää teippejä. Pääkirjaston ala-aulan vitriinit eivät ole kirjaston
näyttelykäytössä.
Näyttelyn tiedotus
Kirjasto tiedottaa näyttelyistä kirjaston sisällä omien tiedotteidensa yhteydessä, kirjaston nettisivuilla ja
Jyväskylän seudun tapahtumakalenterissa (http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumat). Muusta tiedotuksesta
huolehtii näyttelyn järjestäjä itse. Näyttelystä on hyvä tiedottaa paikallisille viestimille, kuten
Keskisuomalaisen Menoinfoon (http://ksml.menoinfo.fi), jonne järjestäjä voi itse syöttää näyttelyn tiedot.
Näyttelyn yhteydessä voi olla jaossa näyttelyyn tai näyttelynjärjestäjään liittyvää materiaalia.
Näyttelyn avajaiset ja myynti näyttelyn yhteydessä
Näyttelyn yhteydessä voi järjestää avajaiset. Avajaisissa voi käyttää mikrofonia ja lyhyet
musiikkiesitykset ovat sallittuja. Tarjoiluista voi sopia esim. pääkirjaston kahvila Novellin kanssa,
p. 014 266 0215. Jos näyttelynavajaisissa halutaan tarjoilla alkoholia, on pyydettävä etukäteen
kirjastotoimenjohtajan lupa. Jos näyttelynavajaiset tai muu näyttelyyn liittyvä tapahtuma halutaan
järjestää kirjaston luentosalissa, on luentosali varattava erikseen tilavarausjärjestelmä WebTimmin
kautta (https://etimmi.jyvaskyla.fi/WebTimmi/getWelcome.do). Mikäli tarvitaan vahtimestareiden
palveluja, siitä on sovittava erikseen.
Näyttelyn yhteydessä voi myydä esim. näyttelyyn liittyviä julkaisuja, mutta myynti ei saa olla näyttelyn
päätarkoitus. Kirjaston henkilökunta ei osallistu myyntityöhön.
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Vastuut
Kirjasto ei vastaa näyttelyssä esillä olevien teosten turvallisuudesta näyttelyn eikä kuljetusten aikana.
Näyttelyn järjestäjä on vastuussa näyttelyrakenteille tai näytteillä oleville teoksille tapahtuneista
vahingoista. Näyttelyn järjestäjä vastaa myös näyttelyyn liittyvistä tekijänoikeuksista.

