Setembre 2018

PROTOCOL D’ÚS I PROGRAMACIÓ DE LA SALA D’EXPOSICIONS DE LA
BIBLIOTECA JAUME FUSTER
Característiques
L’espai expositiu té una superfície de 116,25 m2. Disposa d’un sistema d’anclatge de quadres mitjançant guies i
cables de niló de 23,32 metres linials.
L’horari d’obertura de la Sala d’Exposicions serà el de la Biblioteca Jaume Fuster:
Dilluns i dissabte: De 10 a 14 h I de 16 a 21 h;
De dimarts a divendres de 10 h a 21 h en horari ininterromput
Diumenges d’11 h a 14 hores.

Objecte
-

Les exposicions que es programin han de fer referència a tres eixos temàtics:
o
o
o

Retre homenatge al fet lector: autors, gèneres, suports, etc
Difondre el teixit editorial de la ciutat.
Posar en valor els viatges com a font de coneixement i intercanvi cultural, d’acord amb
l’especialització de la biblioteca.

-

El tipus d’exposicions que podran tenir lloc a la Sala tindran caràcter cultural, educatiu i artístic,
incloent-hi aquelles exposicions divulgatives que fomentin la difusió de la lectura.

-

La producció de les propostes expositives serà encarregada la Comissió de Programació de la Sala,
formada per Districte de Gràcia, Consorci de Biblioteques i la Direcció de la Biblioteca; mitjançant la
figura d’un comissari/a, les funcions del/a qual es detallen més endavant.

Criteris de funcionament i ús
• Condicions generals:

-

L’artista o col·lectiu es farà responsable directe de que la Sala d’Exposicions torni al seu estat inicial un
cop hagi desmuntat aquesta. La direcció de la biblioteca vetllarà pel seu compliment.
La vigilància a la biblioteca s’articula a través de l’alarma d’intrusió nocturna, càmeres de seguretat i
un vigilant de seguretat. La sala no disposa de mesures de seguretat específiques ni extraordinàries.
L’electricitat i calefacció, s’integren dins de les despeses generals del funcionament de l’edifici. No es
preveuen condicions especials de climatització.
No es preveu el servei de càtering en les inauguracions de les exposicions.

•

Programació

-

La selecció, planificació i programació de la Sala d’Exposicions es durà a terme per Consorci de
Biblioteques, Districte de Gràcia i la Direcció de la Biblioteca Jaume Fuster i abraçarà un període anual.
La programació es farà per encàrrec directe entre les propostes seleccionades.

-

Setembre 2018

-

A totes les exposicions hi constarà la figura del Comissari d’Exposició. Aquest vetllarà per la qualitat de
la proposta expositiva, l’adequació d’aquesta a les línies temàtiques, el condicionament (previ i
posterior) de la sala, el seguiment de la producció, la interlocució entre Districte/Consorci i els agents
que exposen així com la informació de les incidències que puguin transcórrer durant el període
expositiu.

-

Les propostes expositives seran valorades anualment per la Comissió de Programació de la Sala,
formada per Districte de Gràcia, Consorci de Biblioteques i la Direcció de la Biblioteca, seguint el
calendari següent:
o
o
o
o
-

Període de recollida de projectes: de gener a setembre
Reunió de la Comissió de Programació per valorar els projectes: Octubre
L’estudi de la viabilitat dels projectes i la planificació anual de les exposicions: Octubre a
novembre
S’informarà als sol·licitants de la seva acceptació o no durant el mes de desembre

Els projectes expositius que es recolliran han de comptar amb:
o
o
o
o
o
o
o

El contingut del mateix
Les condicions tècniques del muntatge i desmuntatge del projecte
Els suports del projecte
Les condicions del manteniment del projecte
En el cas del ús d’originals, la seva valoració econòmica
El pressupost econòmic detallat del projecte
Les dades de contacte amb el responsable i/o comissionat del projecte

Es pot demanar més informació sobre les condicions d’ús al correu electrònic b.barcelona.jf@diba.cat

