LÄHIKIRJASTOJEN TILOJENVARAUSHAKEMUS / NÄYTTELYTILAT
Kirjasto

Haukipudas

Tila

Mitat ja lisätiedot

Tilavaraus

Näyteikkuna

- leveys 865 cm
- korkeus 270 cm (lasin yläosa 100 cm ja alaosa 170 cm)
- syvyys 50 cm
- ripustusvaijerit

Eteisaula, 1 seinäpinta

- leveys 320 cm
- korkeus 140 cm
- ripustusvaijerit

- eteisen hyllykön päällinen myös käytettävissä, leveys 220 cm, syvyys 40 cm



Lehtisali, 4 seinäpintaa

- leveys 550 cm
- korkeus 90 cm
- ripustusvaijerit

- leveys 200 cm
- korkeus 60 cm
- ripustusvaijerit





- leveys 120 cm
- korkeus 100 cm
- ripustusvaijerit

- leveys 200 cm
- korkeus 90 cm
- ripustusvaijerit

Tiedustelut: Haukiputaan kirjasto, p. 040 519 0655, haukipudas.kirjasto@ouka.fi
Kaakkuri

1 seinäpinta

- leveys 1000 cm
- korkeus 250 cm
- kiinnitysmahdollisuus seinäpaneelin yläosaan



Tiedustelut: Kaakkurin kirjasto, p. 08 558 47410, kaakkuri.kirjasto@ouka.fi
Kaijonharju

Näyttelytilat 40 m2
ja 10 m2



- 3 kpl seinäkkeet, korkeus 158 cm

Tiedustelut: Kaijonharjun kirjasto, p. 08 558 47400, kaijonharju.kirjasto@ouka.fi
Karjasilta

Lehtilukusali,
1 seinäpinta

- leveys 1000 cm
- korkeus 186 cm
- seinäpinnan yläosassa ripustustanko



Tiedustelut: Karjasillan kirjasto, p. 08 558 47403, karjasilta.kirjasto@ouka.fi

Porrasvitriini

- pituus 365 cm
- leveys 172 cm
- korkein kohta 224 cm

näyttelyelementit:
- 1 kpl 120 cm x 30 cm x 30 cm
- 2 kpl 100 cm x 30 cm x 30 cm
- 1 kpl 70 cm x 30 cm x 30 cm

- 3 kpl halogeenivalot
- 3 kpl loisteputkivalaisimet
- ei lukitsemismahdollisuutta



Muu näyttelykalusto:
1 kpl 3-osainen
seinäke

- korkeus 202 cm
- kiinnityspinnan korkeus 118 cm

kiinnityspinnan mitat:
- 1 kpl leveys 87 cm, korkeus 118 cm
- 2 kpl leveys 80 cm, korkeus 118 cm

- kiinnityspinnan paksuus 3 cm
- seinäke on 2-puoleinen, pintakankaalla



Kiiminki

Tiedustelut: Kiimingin kirjasto, p. 0400 240 641, kiiminki.kirjasto@ouka.fi
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LÄHIKIRJASTOJEN TILOJENVARAUSHAKEMUS / NÄYTTELYTILAT

Maikkula

Näyttelytila 25 m2,
kiinnitystaulu

- leveys 200 cm
- korkeus 120 cm

Muu näyttelykalusto:
2 kpl 3-osainen
seinäke

- kiinnityspinnan leveys 95 cm
- korkeus 180 cm
- seinäke on 2-puoleinen




- leveys 78 cm
- syvyys 38 cm
- lasivitriinin korkeus 29 cm, kokonaiskorkeus 106 cm
Tiedustelut: Maikkulan kirjasto, p. 08 558 67411, maikkula.kirjasto@ouka.fi



Muu näyttelykalusto:
1 kpl lasivitriini

3 seinäpintaa

- leveys 500 cm
- korkeus 350 cm
- 10 ripustusvaijeria à 200 cm

3 kpl lasivitriinit

- korkeus 187 cm
- 4 lasitasoa: leveys 50 cm, syvyys 41 cm

Oulunsalo

- leveys 700 cm
- korkeus 350 cm
- 15 ripustusvaijeria à 200 cm

- leveys 620 cm ja 340 cm
- korkeus 400 cm
- 23 ripustusvaijeria à 270 cm




Tiedustelut: Oulunsalon kirjasto, p. 050 388 7002, oulunsalo.kirjasto@ouka.fi

Rajakylä

Kirjastotilassa:
- 4 kpl valkokangas
- 5 kpl dataprojektoria
- kannettava tietokone
Muu näyttelykalusto:
2 kpl lasivitriinit


- korkeus 207 cm
- lasivitriinin korkeus 113 cm
- leveys 60 cm
- syvyys 30 cm

lasivitriinin lokerojen mitat:
- 2 kpl korkeus 25 cm
- 2 kpl korkeus 30 cm



lisäksi näyttelyseiniä ympäri kirjastoa, seinän yläosassa ripustustanko ja koukut



Tiedustelut: Rajakylän kirjasto, p. 08 558 47422, rajakyla.kirjasto@ouka.fi
Yli-Ii

1 kpl näyttelyseinä

- leveys 116 cm
- korkeus 116 cm

-

Tiedustelut: Yli-Iin kirjasto, p. 08 558 58237, yli-ii.kirjasto@ouka.fi
Taulukossa esitettyjen näyttelytilojen lisäksi myös muissa Oulun kaupunginkirjaston kirjastoissa on mahdollista järjestää pienimuotoisia näyttelyjä. Kysy lisää omasta lähikirjastostasi.
Kirjastojen yhteystiedot ovat osoitteessa www.ouka.fi/kirjasto.
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Näyttelyn järjestäjä

Näyttelyn nimi/aihe (näyttelyluettelo, arvostelut ym. liitteeksi)

Tila varataan ajalle (sisältää pystytyksen ja purkamisen) ________ / ________, 20 ________ - ________ / ________, 20 ________
alkaen klo ________, päättyen klo ________
Näyttelyn järjestäjän yhteyshenkilö

Osoite

Puh.

Sähköpostiosoite

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilojen käyttöohjeita ja korvaamaan kiinteistölle ja kalustolle mahdollisesti aiheutetut vahingot. Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan
kaikista näyttelyyn liittyvistä kustannuksista ja käytännön toimenpiteistä sekä tarvittaessa valvonnasta. Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto ei vastaa
näyttelyaineistosta.
Päiväys

________ /________, 20 ________

______________________________________________________________________________________________________________
Allekirjoitus

Lomake palautetaan siihen kirjastoon, jota näyttelyhakemus koskee.
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LÄHIKIRJASTOJEN TILOJENVARAUSHAKEMUS / NÄYTTELYTILAT
OULUN KAUPUNGINKIRJASTON-MAAKUNTAKIRJASTON NÄYTTELYTILOJEN KÄYTTÖOHJEET
Näyttelyjen tarjonnassa pyritään monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Näyttelyjen tulee vastata eettisesti, laadullisesti ja tekniseltä toteutukseltaan vaatimuksia, joita voidaan
asettaa julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle. Kirjastolla on oikeus valita näyttelyt tiloihinsa.
Kirjastossa ei saa järjestää kaupallisia näyttelyitä, eikä näytteilleasettaja ole oikeutettu pitämään myyntinäyttelyä. Näyttelyn järjestäjän nimi tulee olla esillä näyttelyn
yhteydessä. Järjestäjä huolehtii näyttelyinformaatiosta.

Käyttöoikeus, varaukset ja käyttölupa
Kirjastojen tilojen varauksesta päätetään hakemusten perusteella. Alustava varaus kannattaa tehdä puhelimitse kyseiseen kirjastoon, ja varaus vahvistetaan
tilojenvarauslomakkeella. Tilat annetaan käyttöön varausjärjestyksessä.
Kirjaston näyttelytiloista ei peritä vuokraa. Näyttelytila on auki kirjaston aukioloaikojen puitteissa. Käyttäjiltä, jotka tarvitsevat tiloja kirjaston aukioloajan jälkeen tai jotka
aiheuttavat erityisiä kuluja, peritään korvaus todellisista kuluista. Näyttelyn pystytys ja purkaminen ovat näyttelyn järjestäjän vastuulla. Kirjasto ei järjestä näyttelylle valvontaa.

Muuta huomioitavaa
-

Näyttelyn järjestämisestä ei saa koitua kustannuksia kirjastolle.

-

Seinäpintoihin ei saa naulata, liimata tai kiinnittää tarroja.

-

Äänentoistosta tai av-laitteiden käytöstä sovitaan henkilökunnan kanssa.

-

Kirjasto ei tiedota ulkopuolisten näyttelyasettajien näyttelyistä paikallismedialle.

-

Halutessaan näytteilleasettaja voi järjestää avajaiset. Mahdolliset tarjoilut näytteilleasettaja järjestää itse. Alkoholin tarjoiluluvan myöntää kirjastopalveluiden johtaja.
Tilaisuuden järjestäjä tekee alkoholilain 59 §:n mukaisen ilmoituksen poliisilaitokselle.
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