Аналітична довідка
про підсумки обласного конкурсу бібліотек

на кращий веб-сайт бібліотеки
з 1 червня по 10 серпня 2015 року Хмельницькою ОУНБ ім. М.
Островського, Хмельницьким обласним відділенням УБА та обласним
комітетом профспілки працівників культури проведено обласний конкурс на
кращий веб-сайт бібліотеки. Мета конкурсу – сприяння появі та удосконаленню
веб-сайтів публічних бібліотек, активізація використання інформаційних
технологій публічними бібліотеками області, підвищення рівня обслуговування
віддаленого користувача.
Обласний конкурс проводився у три етапи. Перший етап конкурсу
проводився з 1 червня по 15 липня та передбачав підготовку та подання до
обласної універсальної наукової бібліотеки електронної заявки та анкети
учасника. Другий етап конкурсу проводився з 15 липня по 10 серпня та
передбачав перегляд поданих матеріалів (заявки, анкети), оцінювання
конкурсних веб-сайтів, визначення переможців. Третій етап полягав у підведенні
підсумків та відзначенні переможців під час святкування Всеукраїнського дня
бібліотек.
Кожен учасник конкурсу мав право представити один веб-сайт, який
відповідатиме меті та завданням конкурсу. На участь у конкурсі було отримано
31 заявку від центральних районних/міських бібліотек, міських бібліотек-філій,
сільських бібліотек. З них: 21 центральна районна (міська) бібліотека, 5
сільських та 5 міських бібліотек-філій. Бібліотеки Красилівського,
Летичівського та Ярмолинецького районів не подали заявки на участь у конкурсі.
Через невідповідність умовам конкурсу не розглядались сайти
Деражнянської ЦРБ (анкета та заявка на конкурс не підписані директором
бібліотеки), Нетішинської ЦМБ, Славутської міської бібліотеки для дорослих та
бібліотек сіл Клубівка, Плужне, Радошівка (Ізяславський район), Дашківці
(Віньковецький район). Обов’язковою умовою для участі у конкурсі була
наявність на офіційному сайті бібліотеки лічильника відвідуваності і відкритої
інформації про статистику відвідувань. В результаті сайти, на яких дана
інформація була відсутня не розглядались.
Журі оцінювало конкурсні веб-сайти за наступними критеріями:
–
зручність елементів управління та меню сайту, переходів та
відкритих лінків;
–
динаміка та терміни оновлення інформації;
–
наявність вичерпної інформації про бібліотеку (контактна
інформація, послуги, структура, ресурси);
–
спрямованість веб-сайту для конкретної користувацької аудиторії
(наявність інформації для користувачів та бібліотекарів, повні тексти книг і
статей, оцифровані видання або відсилки до електронної бібліотеки);
–
наявність електронного каталогу;
–
читабельність інформації, дотримання незалежного стилю її
викладу, легкість пошуку інформації;
–
наявність інструментів зворотнього зв’язку, форумів, блогів;

–
дизайн та технічні
показники (єдність стилю, простота,
неперазавантеженість і вишуканість дизайну);
–
наочність, зрозумілість викладеної інформації, грамотність при
викладі матеріалу.
За результатами аналізу було визначено, що офіційні сайти бібліотек
області стали значно професійнішими порівнюючи з минулими роками. Завдяки
конкурсу працівники бібліотек отримали стимул для створення та покращення
офіційних бібліотечних веб-ресурсів, що спостерігалось протягом всього періоду
дії конкурсу.
На конкурс подали заявки п’ять сільських бібліотек-філій, але так як всі
сайти сільських бібліотек, крім Сутковецької, які були зареєстровані на участь у
конкурсі не розглядались через невідповідність умовам, сайт Сутковецької
сільської бібліотеки виступив єдиним учасником у номінації «Кращий веб-сайт
сільської бібліотеки». Даний сайт (https://sutbibl.wordpress.com/) відповідає всім
технічним критеріям, умовам зовнішнього вигляду та інформаційного
наповнення. Журі відмітило даний сайт подякою за участь у конкурсі.
За результатами аналізу конкурсних сайтів журі оцінило функціонування
офіційного сайту Ізяславської ЦРБ, який за останній період значно покращився
в напрямку зовнішнього вигляду та динаміки інформаційного наповнення.
Значно покращився інтерфейс сайту Віньковецької ЦРБ – він простий та зручний
у користуванні, інформація на сайті структурована, але так як це офіційний сайт
бібліотеки, бажано щоб інформаційне наповнення було активнішим. Сайт
Полонської ЦРБ має складну структуру, в якій може загубитись простий
інтернет-користувач, але для полегшення пошуку по сайту кожен може
скористатись розділом «Карта сайту» де можна переглянути всі розділи та
підрозділи сайту у спрощеному режимі. Сайти Хмельницької МЦБС та
Старокостянтинівської ЦБС було відзначено як професійні, але не розглядались
в рамках діючих умов конкурсу, так як в 2014 році вони стали переможцями у
Всеукраїнському конкурсі бібліотечних Інтернет-сайтів. Майже до всіх сайтів є
зауваження щодо систематичності інформаційного наповнення. Інформація на
сайт повинна подаватись частіше.
За результатами аналізу конкурсних сайтів журі визначило переможцями
обласного конкурсу «Кращий веб-сайт бібліотеки»:
у номінації «Кращий веб-сайт центральної районної/міської бібліотеки»:
Віньковецьку ЦРБ (директор – Нетреба Л.М.);
Ізяславську ЦРБ (директор – Дмитрук Б.П.);
Полонську ЦРБ (директор – Ржегак О.М.).

