TOP WebLib 2004
Spolok slovenských knihovníkov
vyhlasuje prvý ročník súťaže o najlepšie web sídlo knižnice
Cieľom súťaže je podnietiť úsilie knižníc prezentovať svoju činnosť na internete, zvýšiť
kvalitu a návštevnosť svojich web stránok a tým dosiahnuť lepšiu informovanosť o
činnosti a poskytovaných službách.
Termín konania súťaže:
1. 12. 2004 - 31. 1. 2005
Organizačné zabezpečenie:
Výbor SIV SSK: J. Kopáčiková, A. Androvič, D. Birová, D. Džuganová, N. Végh,
S. Stasselová - predsedníčka SSK
Prihlásenie do súťaže:
Knižnice sa prihlásia do súťaže vyplnením formulára uverejneného na www.infolib.sk v
termíne od 1. 12. 2004 do 31. 1. 2005
Súťažné kategórie:
1. odborné knižnice (vedecké, akademické, špeciálne,...)
2. verejné knižnice
Ocenenia:
Cena sympatií
TOP WebLib sympatia
výsledok verejného hlasovania na základe individuálnych nominácií
Cena odbornej poroty
TOP WebLib
prvé tri najlepšie umiestnené web stránky podľa hodnotenia odbornej poroty
___________________________________________________________________________
_____
Hodnotenie súťaže:
1. formou individuálnych nominácií
verejné hlasovanie prebehne v termíne od 1.2.2005 do 15.2.2005 vyplnením formulára,
ktorý bude uverejnený na www.infolib.sk v priebehu januára 2005.
2. hodnotenie odbornej poroty
Odbornú porotu vymenuje v priebehu januára 2005 výbor Sekcie pre informačnú vedu SSK
z radov knižničných a informačných odborníkov.
Päťčlenná porota vyhodnotí web stránky prihlásených knižníc v tom istom termíne
ako verejné hlasovanie (1.2.2005 - 15.2.2005).
V hodnotenom období odborná porota oznámi prihlásenej knižnici termín hodnotenia.

Úpravy web stránok realizované po tomto termíne sa nebudú brať do úvahy.
Kritériá súťaže:




kvalita obsahu www stránok (rozsah sprístupnených informácií, on line katalóg,
funkčné odkazy, jazykové mutácie, úplnosť kontaktných údajov, ...),
 aktuálnosť informácií,
grafická úprava (grafické spracovanie, navigačné prvky, primeranosť aplikovanej
grafiky - "či to nie je prehustené", estetický dojem)
 dostupnosť.

Každé kritérium sa ohodnotí počtom bodov od 1 do 10, pričom najvyššie ohodnotenie
je 10. Stránka, ktorá má priamy vzťah k hodnotiteľovi bude ohodnotená priemerným
počtom bodov získaných u ostatných hodnotiteľov. TOP web sídlom sa stane webové
sídlo s najvyšším počtom bodov. Pri rovnosti počtu bodov rozhodne odborná porota.
Vyhodnotenie súťaže:
Vyhodnotenie súťaže s udelením hlavných cien sa uskutoční počas konania 33.
medzinárodného informatického sympózia Infos v apríli 2005. Výsledky súťaže budú
zverejnené na www.infolib.sk.

