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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Веб-сайт бібліотеки (надалі сайт) – структурна одиниця (під-домен) університетського
веб-сайту в мережі Інтернет.
Сайт є електронним освітнім, науковим та інформаційно-просвітницьким Інтернетресурсом бібліотеки вільного доступу, який призначений для оперативного
задоволення універсальних інформаційних потреб користувачів бібліотеки,
університету та користувачів мережі Інтернет (віртуальних користувачів).
Функціонування сайту регламентується:
– чинним законодавством України;
– наказами та розпорядженнями по університету;
– даним положенням.
Сайт
результат сукупної діяльності відділу інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів (надалі відділу ІТ), адміністрації
бібліотеки та структурних підрозділів, що надають інформацію для наповнення
(оновлення) контенту сайту.
Програмний код, верстка та дизайн виконується програмістами відділу ІТ, з
використанням: html4, html5, JavaScript, css3.
На сайті не розміщується інформація рекламно-комерційного характеру.
2.

СТРУКТУРА САЙТУ

2.1. Сайт побудовано за блочною моделлю у вигляді окремих структурних блоків (див.
додаток до положення «Структура сайту бібліотеки»).
2.2. Блок «Головна сторінка» включає основні відомості про бібліотеку її ресурси та
сервіси.
На головній сторінці розміщуються:
– «Візитка сайту»;
– «Віртуальний стенд оголошень»;
– «Єдине вікно доступу» до всіх Інтернет-ресурсів бібліотеки;
– банери доступу до важливих ресурсів бібліотеки, що розміщені в мережі Інтернет,
серед яких «Віртуальна довідкова служба бібліотеки», «Інституційний
репозитарій», «Інтернет-каталог бібліотеки», сторінка інформації та доступу «Web
of Science, Scopus»;
– інформація про нові віртуальні виставки в бібліотеці;
– вітання з святами.
2.3. «Культурно-просвітницький блок» поєднує інформацію просвітницького характеру.
Блок включає наступні тематичні розділи:
– віртуальні виставки та перегляди;

– календарі знаменних та пам’ятних дат;
– фото, відео-галерею;
– тематичну теку «Михайло Коцюбинський»;
– «Історія книги та бібліотек»;
– «Афористика»;
– «Літературна вітальня» – віртуальні книжкові полиці;
– «Цікаво знати».
2.4. Блок «Електронні ресурси» групує інформацію про бази даних електронного каталогу,
доступні користувачеві, електронну бібліотеку, організує доступ до «Інтернеткаталогу», «Інституційного репозитарію», інформаційно-бібліографічної теки
«Навчальні дисципліни : бібліографічні списки».
Блок включає наступні ресурси:
– дистанційні навчально-методичні курси бібліотеки;
– інформаційно-бібліографічні списки надходжень до бібліотеки (структуровані за
базами даних);
– інформацію про передплату періодики на поточний рік;
– краєзнавчі ресурси «Вінниччина в БД ЕК» та «Життя, пов’язане з Поділлям»;
– електронні архіви «Видань бібліотеки» та «Книгозабезпеченість аспірантури»;
– ресурси бібліотекарям.
2.5. «Інтернет-навігатор» – структурована вебліотека посилань на ресурси Інтернету.
Блок включає:
– посилання на пошукові системи та інші корисні сервіси мережі Інтернет;
– сайти бібліотек, в т. ч. електронні бібліотеки;
– освітні сайти;
– структурований каталог посилань за навчальними дисциплінами;
– сайти для науковців;
– краєзнавчі сайти, в т. ч. краєзнавчий каталог «Вінниччина в Інтернеті»;
– соціальні сайти, в т. ч. «Інклюзивна освіта»;
– сайти видавництв та повнотекстової періодики.
2.6. Навігаційні засоби сайту розміщені на всіх структурних блоках сайту бібліотеки серед
них:
– «на домашню сторінку»;
– «вперед - назад».
– банери доступу до Google-диску, блогу, YouTube-каналу, сторінки бібліотеки на
Facebook та ін.
2.7. «Карта сайту» (сторінка швидкого доступу) – сторінка сайту, що поєднує в собі
посилання на всі сторінки, ресурси та сервіси сайту, на карті окремо виділено
тематичний блок «Краєзнавчі Інтернет-ресурси бібліотеки».
2.8. Сторінка «Оновлено на сайті» включає інформацію про сторінки сайту, що
оновлювалися (або додано) протягом останнього періоду.
2.9. Версії сайту англійською та російською мовами подаються в скороченні та
включають базову інформацію про бібліотеку, її ресурси та сервіси, статистичні
показники роботи бібліотеки, кнопки доступу до повної версії сайту, «Інтернет
каталогу» та «Інституційного репозитарію».
2.10. Структура, зміст та дизайн сайту може вдосконалюватися, доповнюватися новими
сторінками, структурними блоками та сервісами.
3.

ДОСТУП ДО САЙТУ

3.1. Сайт доступний за прямим посиланням http://library.vspu.edu.ua/, або через відповідний
банер (кнопку) сайту університету http://vspu.edu.ua/.

3.2. В разі тривалої відсутності доступу до ресурсів сайту в мережі Інтернет, в залах
електронної інформації бібліотеки розміщується локальна версія сайту бібліотеки, що
використовується до відновлення доступу до веб-сайту.
4.

СТАТИСТИКА ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Бібліотека створила «Паспорт Інтернет-ресурсів бібліотеки», в який щорічно
вносяться показники використання всіх її Інтернет-ресурсів, в т. ч. сайту бібліотеки.
4.2. На кожній з сторінок сайту встановлено мітки рейтингових систем: Google-аналітика,
MyCounter, 24Log та ін., які використовуються для збору та аналізу статистики
використання його ресурсів.
4.3. Результати використання Інтернет-ресурсів бібліотеки впливають на базові показники її
роботи та відображаються в поточних, квартальних та річних звітах (див. «Положення
про облік електронних ресурсів бібліотеки»).
4.4. На сайті бібліотеки статистичні дані відображаються на «Головній сторінці»  розділ
«Статистика» у вигляді статистичних таблиць та діаграм за останній рік, проводиться
порівняння окремих показників за роками.
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