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П А Л А Ж Э Н Н Е 

АБ АБЛАСНЫМ КОНКУРСЕ САЙТАЎ ПУБЛІЧНЫХ БІБЛІЯТЭК 
 

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 
1.1. Дадзенае Палажэнне вызначае агульны парадак і ўмовы правядзення 

абласнога конкурсу сайтаў публічных бібліятэк (далей – конкурсу). 
1.2. Конкурс праводзіцца ў рамках плана павышэння кваліфікацыі 

супрацоўнікаў публічных бібліятэк Віцебскай вобласці. 
1.3. Заснавальнікамі конкурсу з’яўляюцца ўпраўленне культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта, Віцебская абласная арганізацыя 
Беларускага прафсаюза работнікаў культуры і ДУ “Віцебская абласная 
бібліятэка імя У. І. Леніна”. 

 
2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ 

2.1. Мэтай правядзення конкурсу з’яўляецца прыцягненне ўвагі грамадскасці 
да дзейнасці публічных бібліятэк, іх магчымасцяў і рэсурсаў, павышэнне 
ўзроўню прафесіянальнай кампетэнцыі супрацоўнікаў бібліятэк у рабоце з 
сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі. 
2.2. Асноўнымі задачамі конкурсу з’яўляюцца: 

– папулярызацыя інтэрнэт-тэхналогій сярод бібліятэкараў, актывізацыя 
стварэння інтэрнэт-прадстаўніцтва публічных бібліятэк Віцебскай 
вобласці; 
– пашырэнне карыстальніцкай аўдыторыі бібліятэчных сайтаў; 
– удасканаленне сістэмы інфармацыйнага ўзаемадзеяння паміж 
бібліятэкамі, забеспячэнне ўмоў для міжбібліятэчных прафесійных 
зносін праз сродкі інтэрнэта; 
– выяўленне, падтрымка і заахвочванне супрацоўнікаў бібліятэк, якія 
выкарыстоўваюць найбольш прагрэсіўныя і эфектыўныя 
інфармацыйныя тэхналогіі. 

 
3. АРГАНІЗАЦЫЯ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца беларуска- і рускамоўныя сайты 
(парталы) публічных бібліятэк (бібліятэчных сістэм) Віцебскай вобласці, якія 
адпавядаюць мэце і задачам конкурсу. 
3.2. Асноўнай умовай удзелу сайта ў конкурсе з’яўляецца яго тэхнічная 
даступнасць. 
3.3. Для падвядзення вынікаў конкурсу ствараецца журы (Дадатак 1). 



3.4. Падрыхтоўку конкурсу ажыццяўляе аргкамітэт (Дадатак 2). Старшыня 
аргкамітэта ўваходзіць у склад журы конкурсу ў якасці сакратара. 
3.5. Конкурс праводзіцца ў тры этапы. На I этапе (з 1 сакавіка 2013 г. – па 31 
жніўня 2013 года) адбываецца прыём заявак для ўдзелу ў конкурсе. Заяўка 
падаецца ў вольнай форме за подпісам дырэктара сеткі публічных бібліятэк. 
У ёй указваюцца дакладны інтэрнэт-адрас сайта, асоба, адказная за вядзенне 
сайта, яе кантактныя дадзеныя. Заяўка дасылаецца на адрас аргкамітэта па 
пошце простым пісьмом. Заяўкі, атрыманыя пазней вызначанага тэрміна, не 
прымаюцца. Фактам прыняцця заяўкі з’яўляецца пацвярджэнне аргкамітэта 
па тэлефоне або электроннай пошце аб яе прыёме. 
3.6. На II этапе конкурсу (з 1 па 14 верасня 2013 г.) журы ацэньвае сайты па 
крытэрыях, вызначаных дадзеным Палажэннем. Па набраных балах 
вылучаюцца сайты-фіналісты. Колькасць набраных сайтамі балаў да 
завяршэння конкурсу не абвяшчаецца.  
3.7. На III этапе (з 15 па 30 верасня 2013 г.) адбываецца адкрытае інтэрнэт-
галасаванне. 
3.8. Вынікі конкурсу будуць абвешчаны не пазней 10 кастрычніка 2013 г. 
3.9. Інфармацыя аб ходзе конкурсу і яго афіцыяльныя вынікі размяшчаюцца 
на сайце ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна” (банер 
“Конкурс сайтов”). 
3.10. За перыяд правядзення конкурсу члены журы не даюць каментарыі і 
кансультацыі ўдзельнікам па пытаннях, звязаных з тэмай Конкурсу.  

 
4. АСНОЎНЫЯ КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ САЙТАЎ 

Сайты ацэньваюцца па наступных крытэрыях: 
– Кантэнт (змест) (паўната і якасць прадстаўлення інфармыцыі аб 
бібліятэцы (бібліятэчнай сістэме) і рэгіёне, наяўнасць матэрыялаў, якія 
прадстаўляюць цікавасць для шырокага кола карыстальнікаў інтэрнета, 
наяўнасць ленты навін, электроннага каталога, забеспячэнне доступу да 
рэсурсаў іншых бібліятэк і арганізацый і інш.); 

– Структура і навігацыя (арганізацыя размяшчэння матэрыяла на сайце, 
зручнасць прагляду яго раздзелаў, якасць навігацыі – наяўнасць карты 
сайта, пошуку па сайце і інш.); 

– Дызайн (зручнасць успрымання інфармацыі, арыгінальнасць і 
нагляднасць мастацкага афармлення, адзінства стылю і інш.); 

– Тэхналагічнасць (інтэрактыўнасць – наяўнасць віртуальных 
даведачных служб, апытанняў, форумаў, гасцевых кніг; хуткасць 
доступу да рэсурсаў сайта і інш.); 

– Актуальнасць (аператыўнасць і рэгулярнасць абнаўлення інфармацыі). 
 

5. ПРАВІЛЫ ГАЛАСАВАННЯ ІНТЭРНЭТ-КАРЫСТАЛЬНІКАЎ 
5.1. Адсылкі на сайты бібліятэк-фіналістаў конкурсу размяшчаюцца на сайце 
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна” – http://vlib.by. 
5.2. Інтэрнэт-карыстальнікі маюць магчымасць выставіць балы кожнаму 
сайту, які выйшаў у фінал конкурсу, без рэгістрацыі.  

http://vlib.by/


5.3. Галасаванне ажыццяўляецца аўтаматычна. Прагаласаваць можна адзін 
раз за адзін сайт з аднаго IP-адраса. 
 

6. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ. УЗНАГАРОДЖАННЕ 
ПЕРАМОЖЦАЎ 

6.1. I месца вылучаецца па колькасці набраных балаў, якія выставіла журы. II 
і III месцы, а таксама прыз сімпатый інтэрнэт-карыстальнікаў прысуджаюцца 
па выніках інтэрнэт-галасавання. 
6.2. У тым выпадку, калі ўладальнік I месца атрымлівае прыз сімпатый 
інтэрнэт-карыстальнікаў, яму прысвойваецца званне “Абсалютны пераможца 
конкурсу сайтаў”. 
6.3. Пры аднолькавай колькасці набраных балаў сярод сайтаў-прэтэндэнтаў 
на прызавое месца старшыня журы мае права на пастаноўку аднаго 
дадатковага бала. 
6.5. Бібліятэкі- (сістэмы-) ўладальніцы I, II і III  месцаў, а таксама прыза 
сімпатый інтэрнэт-карыстальнікаў узнагароджваюцца дыпломамі і прызамі у 
грашовым выражэнні. 
6.6. Пераможцы атрымліваюць спецыяльныя банеры для размяшчэння іх на 
сайтах тэрмінам на 6 месяцаў з дня абвяшчэння вынікаў конкурсу. 
6.7. Усе бібліятэкі (сеткі бібліятэк), якія прынялі ўдзел у конкурсе,  
атрымліваюць памятныя дыпломы ўдзельнікаў. 
6.8. Журы і аргкамітэт конкурсу маюць права ініцыіраваць увядзенне 
дадатковых прызавых месцаў для ўзнагароджвання і заахвочвання яго 
ўдзельнікаў. 
6.9. Прызы ў грашовым выражэнні прадстаўляе ўпраўленне культуры 
Віцебскага аблвыканкама і Віцебская абласная арганізацыя Беларускага 
прафсаюза работнікаў культуры. 
6.10. Падрыхтоўку дыпломаў ажыццяўляе ДУ “Віцебская абласная бібліятэка 
імя У. І. Леніна”. 
6.11. Пасля абвяшчэння вынікаў ацэначныя лісты здаюцца на захаванне ў 
аддзел бібліятэказнаўства. Доступ да іх будзе прадастаўлены толькі 
ўдзельнікам конкурсу. 
6.12. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дадатак 1. 

СКЛАД ЖУРЫ 
абласнога конкурсу сайтаў публічных бібліятэк 

 
 
Сёмкін А. І.   дырэктар ДУ “Віцебская абласная бібліятэка  

імя У. І. Леніна”, старшыня журы. 
 
Нявейкава В. М.  загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУ “Віцебская 

абласная бібліятэка імя У. І. Леніна”,  
сакратар журы. 

 
 

Члены журы: 
Мартынава Г. У. галоўны спецыяліст упраўлення культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта; 
 
Сабірава А. А.  старшыня Віцебскай абласной арганізацыі 

Беларускага прафсаюза работнікаў культуры; 
 
Лапо П. М. дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта; 
 
Урбановіч А. Я. загадчык аддзела суправаджэння інтэрнэт-партала  

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі; 
 
Давідовіч Н. А.  загадчык аддзела аўтаматызацыі бібліятэчных 

працэсаў ДУ “Віцебская абласная бібліятэка  
імя У. І. Леніна”; 

 
Юпатава А. В.  інжынер-праграміст I катэгорыі аддзела 

аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў ДУ “Віцебская 
абласная бібліятэка імя У. І. Леніна”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дадатак 2. 
СКЛАД АРГКАМІТЭТА 

абласнога конкурсу сайтаў публічных бібліятэк 
 

Нявейкава В. М.  загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУ “Віцебская 
абласная бібліятэка імя У. І. Леніна”,  
старшыня Аргкамітэта. 
 

Члены Аргкамітэта: 
Старавойтава Н. М.  галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства  

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна”; 
 
Анегдзіна М. В. вядучы бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства  

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна”; 
 
Грыдзюшка Н. В.  вядучы бібліёграф аддзела аўтаматызацыі 

бібліятэчных працэсаў ДУ “Віцебская абласная 
бібліятэка імя У. І. Леніна”; 

 
Масько Ж. Ю.  мастак-афарміцель ДУ “Віцебская абласная 

бібліятэка імя У. І. Леніна”. 
 
 
 
Адрас Аргкамітэта: 

210601 г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а 
Аддзел бібліятэказнаўства 
Тэл. (0212)37 31 01 
E-mail: metodic@vlib.by 

 
 


