
 

Protokół z posiedzenia Komisji  

konkursu na najlepszy serwis www biblioteki 
 

 „aktualnie wirtualnie” 

organizowanego przez 

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 

Poznań, dnia  15 października 2012 r. 

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Komisja konkursowa składała się z przedstawicieli: WBPiCAK, mediów, 

branży informatycznej oraz użytkowników biblioteki. Były to następujące osoby: 

1. Alicja Urbańska –  WBPiCAK, koordynator Programu Rozwoju Bibliotek – przewodnicząca 

2. Tomasz Dura – Firma Fresh Solutions  

3. Barbara Jabłońska –  Wielkopolski Informator Kulturalny; WBPiCAK 

4. Mateusz Kaczor – użytkownik Biblioteki Miejskiej  w Luboniu 

5. Marcin Kostaszuk – Głos Wielkopolski  

 
Technologie informatyczne zmieniają oblicze polskich bibliotek. Nadają nowy wymiar komunikacji 

biblioteka – użytkownik. 

Prowadzenie aktualnego i łatwego w obsłudze serwisu zwiększa dostępność i atrakcyjność biblioteki, 

umożliwia też pozyskanie nowych odbiorców.  

Celem konkursu było wyłonienie najlepszego pod względem użyteczności serwisu bibliotecznego, promocja 

dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania biblioteki publicznej w sieci Internet.  

W konkursie, współfinansowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  mogły brać 

udział wszystkie biblioteki publiczne z terenu województwa wielkopolskiego uczestniczące  

w Programie Rozwoju Bibliotek. Jest ich 90.   

Do konkursu (ogłoszonego w marcu 2012 r.) przystąpiło 21 bibliotek.  

 

Kryteria oceny, którymi kierowała się Komisja Konkursowa opracowane zostały m.in. na podstawie raportu 

przygotowanego przez FRSI pt. „Biblioteki w internecie: audyt użyteczności serwisów bibliotecznych” 

(dostępny na www.biblioteki.org) 

 

 

 

http://www.biblioteki.org/


Dotyczyły oceny następujących obszarów: 

1. strona główna  
2. nawigacja  
3. prezentacja treści  
4. kontakt  
5. partnerzy 

 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że strona www nie wyczerpuje obecności biblioteki  

w wirtualnej przestrzeni sieci. 

Badania oceniające odbywały się od 1.06. do 15.10.2012 r. Członkowie Komisji Konkursowej monitorowali 

co najmniej trzykrotnie każdy ze zgłoszonych serwisów. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 15 października, każdy z jej członków przedstawił oceny. Mimo dużej różnicy 

zdań/spojrzeń, podjęto następującą, wspólną decyzję:  

Trzy równorzędne nagrody otrzymują: 

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie 

- Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku 

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie 

Wyróżnienie otrzymuje: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach Wielkich 
 
Nagrodzone biblioteki otrzymują nagrody finansowe po 3.000 zł a biblioteka wyróżniona 1.000 zł.  

Wszystkim bibliotekom biorącym udział w konkursie komisja składa wyrazy uznania  

i podziękowania, a nagrodzonym i wyróżnionej serdeczne gratulacje. 

 

Podpisy Komisji 

 

 


