Cieľ súťaže
Hlavným cieľom súťaže je skvalitnenie a rozvoj webových sídiel slovenských knižníc a ocenenie výnimočných
projektov. Snahou je podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať informačnokomunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti ich služieb.
Termín konania súťaže

19. 1. 2009 – 15. 3. 2009

Organizátori
Spolok slovenských knihovníkov: PhDr. Daniela Birová, PhDr. Judita Kopáčiková, Mgr. Norbert Végh, Ing. Silvia
Stasselová
Spoluorganizátor
Odbor pre knižničný systém SR SNK

Odborná porota
predseda: Mgr. Tomáš Fiala, tomas.fiala@ulib.sk
členovia:
Andrea Dohovičová, adadoho@gmail.com
Jana Brliťová, informatika@kniznicatrnava.sk

Prihlásenie do súťaže
Formou vyplnenia formulára uverejneného na www.infolib.sk. Knižnicu môže do súťaže prihlásiť ktokoľvek.

Súťažné kategórie
a. odborné knižnice (vedecké, akademické, špeciálne,...)
b. verejné a školské knižnice

Hodnotenie
a. formou individuálnych nominácií
verejné hlasovanie prebehne v termíne od 1. 3. 2009 do 15. 3. 2009 vyplnením
formulára, ktorý bude uverejnený na www.infolib.sk
b. hodnotenie odbornej poroty
Odborná porota bude hodnotiť prihlásené knižnice priebežne podľa jednotlivých kritérií v čase
od 1. 3. 2009 do 15. 3. 2009.
Kritériá súťaže
Pri hodnotení webových sídiel knižníc bude porota vychádzať z nasledovných kritérií:
1. obsah, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka stránky (štýl a formálna úprava, jazyková mutácia, on-line
katalóg, úplnosť kontaktných údajov),
2. navigácia a vyhľadávanie na stránke (fulltextové vyhľadávanie, mapa stránky),
3. originálnosť, inovatívnosť stránky,
4. funkčnosť stránky (či funguje všetko čo by malo),
5. grafická úprava (estetičnosť, výtvarné stvárnenie),
6. úroveň dodržania webových štandardov a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
(metadáta, bezbariérová prístupnosť, funkčnosť odkazov),
7. vyhľadateľnosť stránky na webe.
Pri hodnotení bude prihliadať aj na úroveň prispôsobenia hendikepovaným používateľom (najmä pri kritériu č. 6).

Knižnice, ktoré sa v minulom ročníku súťaže umiestnili na prvých troch miestach v oboch kategóriách môžu
v tomto ročníku získať čestné uznanie za trvale kvalitnú webovú prezentáciu.

Ocenenia
a. cena sympatií TOP WebLib sympatia
výsledok verejného hlasovania na základe individuálnych nominácií,
b. cena odbornej poroty TOP WebLib
prvé tri najlepšie umiestnené webové sídla podľa hodnotenia odbornej poroty,
c. čestné uznanie za trvale kvalitnú webovú prezentáciu.
Vyhodnotenie súťaže
V 1. polroku 2009 na odbornom podujatí INFOS 2009.

