Fråga 39. Finns det möjlighet att arrangera konstutställning i biblioteket?
Biblioteksnamn:
Ale bibliotek
Alingsås bibliotek
Bengtsfors bibliotek
Bibliotek Mark

Ja
Ja

Biblioteken i Mölndal
Bollebygds bibliotek
Borås Stadsbibliotek
Dals-Eds bibliotek
Essunga folkbibliotek

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Falköpings bibliotek
Färgelanda bibliotek
Grästorps bibliotek

Ja

Gullspångs Bibliotek
Herrljunga bibliotek

Ja
Ja

Hjo stadsbibliotek
Karlsborgs bibliotek
Kommunbiblioteket Götene

Ja

Kungälvs bibliotek

Ja

Lerums bibliotek
Lidköpings Bibliotek
Lilla Edets bibliotek
Lysekils stadsbibliotek
Mariestads Stadsbibliotek
Melleruds kommunbibliotek
Munkedals bibliotek
Mölnlycke bibliotek
Orusts kommunbibliotek
Partille Bibliotek
Skövde stadsbibliotek
Sotenäs kommunbibliotek

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Stenungsunds bibliotek
Stifts- och landsbiblioteket i Skara
Strömstads stadsbibliotek
Svenljunga kommunbibliotek
Tanums bibliotek

Ja
Ja

Nej
Nej

Hur stora utställningar kan man ordna?
Mindre obevakade utställningar
Finns konsthall i kulturhuset som biblioteket ligger i.
Finns konsthall i anslutning. Kan även ha mindre inne i biblioteket.
På huvudbioblioteket finns nu en utställningsvägg, som bokas flitigt..samt montrar - På Skene bibliotek ett utställningsrum och montrar..
Västarvets utställningar är flitigt förekommande i Skene - övriga är bokade och gjorda av civilsamhället..
Det finns ett separat utställningsrum på ca 25 kvadratmeter. Det sköts av Bollebygds kulturförening
Inte på Stadsbiblioteket (konstmuseum finns i huset) men på många av stadsdelsbiblioteken
Det beror självfallet på hur man vill hänga utställningen. "Utställningen kommer" har vi t ex haft i vårt bibliotek. Ibland får vi tänka om vid
exponering eftersom vi inte har någon separat utställningshall.

Nej
Nej

I Kulturhuset, som biblioteket är belägen i, finns Bellmansalen som kan nyttjas för konstutställningar, föreläsningar eller andra typer av
evenemang
Inte så stora men ganska rymligt
Vi har en kombinerad hörsal/konsthall på ca 150 kvadratmeter, så det kan vara ganska stora utställningar. Inne i själva bibliotekslokalen har
vi bara plats för mindre skärmutställnigar och utställningar i glasmontrar.

Nej
Nej

Stort skyltfönster + ca 6 skärmar.
Ett konstutställningsrum finns i nära anslutning till biblioteket. Här anordnar Götene konstförening 6 utställningar varje år. Dessutom anordnas
fotoutställningar, utställningar från Muséet, elevutställningar mm.
Vi har två olika typer av skärmar där man monterar bildkonstutställningar. Den ena skärmen är tredelad och var skärm har måtten 125x85
cm. Konst kan monteras på fram- och baksida. Vi har två exemplar av dessa. Den andra typen av skärm har måtten 195x120 cm. Konst kan
monteras på fram- och baksida. Vi äger två exemplar.

Nej
Skärmar, fast vägg och montrar finns för inte allt för stora utställningar
I liten skala.
Liten, tre skärmar.
Utsällningslokalen är c:a 57 kvadratmeter
huvudbiblioteket är beläget i ett Kulturhus med tillgång till utställningshall, samt ytterligare ytor för konstutställningar

Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej

Större blir i foajé eller utställningshall
Men med konsthall och konstmuseum i huset täcker vi andra behov av utställningar
Fast också ja, vi har en utställningsvägg som i första hand är bokad för barn och ungdomar. Men vi har även haft etablerade konstnärer som
hängt, vi har också haft skulpturutställningar - men det är inte någon kontinuerlig verksamhet.

Biblioteksnamn:
Tibro kommun- och gymnasiebibliotek
Tidaholms Stadsbibliotek
Tjörns kommunbibliotek
Tranemo bibliotek
Trollhättans Stadsbibliotek
Töreboda kommunbibliotek
Uddevalla stadsbibliotek
Ulricehamn
Vara Folkbibliotek
Vårgårda bibliotek
Vänersborgs bibliotek
Åmåls bibliotek

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Öckerö bibliotek

Ja

Nej

Hur stora utställningar kan man ordna?
Utställningsytan är ca 6x10 m
Några skärmar plus väggupphängning
lagom stora
Utställningsväggen är 10 meter samt montrar och yta för skärmar.
liten skala
Begränsad yta. Ca 4 dubbelskärmar

Nej
Ja
Ja

Liten yta med fristående skärmar i entrén.
Tämligen stora om man är ute i god tid. Utställningshallen är uppbokad minst ett år i förväg.
Nej
På skärmar på varierande plats, beroende på övrig verksamhet.
Vi har ofta förskoleutställningar på Barnavdelningen Föreningar ställer ut, olikafotoutställningar etc. Kommunarkivet som finns i samma hus
har utställningar om vår lokalhistoria liksom Föreningsarkivet.Vi har inte plats för riktigt stora utställningar men eftersom vi har Åmåls
Konsthall under samma tak finns fantastiska möjligheter.
Flexibel lokal, ca 100 kvm, med möjlighet att visa allt från så till stora utställningar

