
Інструкція  для доповідачів, 
що бажають взяти участь у конференції 

за допомогою Інтернет

Шановна(ий) колего!

Дякуємо Вам за готовність представити за допомогою механізмів віддаленої участі Ваш науковий
доробок в рамках заходів з нагоди 185-річчя від дня заснування Одеської національної наукової
бібліотеки ім. М.Горького! 

Просимо Вас перевірити, чи відповідає технічне оснащення вашого робочого місця або місця,
запропонованого системним адміністратором вашого закладу, таким вимогам: 

1.  Наявність персонального стаціонарного комп’ютера або ноутбука, технічні характеристики якого
дозволяють використовувати програму Skype (операційна система Windows XP SP3 / Vista/ 7/ 8.1;
процесор не менш 1 ГГц; оперативна пам’ять не менше 512Мб; додаткове ПЗ DirectX версії  9.0 або
вище). За крайньої необхідності може бути використаний планшет або смартфон із фронтальної
камерою, при цьому просимо зауважити, що в цьому випадку якість зображення для глядачів буде
суттєво нижчою.

2. Наявність підключеного мікрофону та навушників (або аудіоколонок) для стаціонарного
комп’ютера чи ноутбука, вбудованого мікрофону та аудіодинамиків або гарнітури для ноутбука. Для
планшета або смартфона спосіб підключення мікрофону, динаміків або гарнітури  визначено у
технічній документації до конкретної моделі.

3. Наявність підключеної веб-камери. У випадку використання планшету або смартфону із
фронтальної камерою просимо зауважити, що якість зображення для глядачів буде суттєво нижчою.

4. Інтернет-зв’язок зі швидкістю не менше 5Мб/с.

Також для організації Вашого успішного виступу необхідно виконати наступні вимоги:

1. Мати свій індивідуальний зареєстрований обліковий запис (логін і пароль) в програмі Skype. Якщо
такого запису нема або доповідач раніше не користувався програмою Skype, то потрібно
завантажити програму за цим посиланням: https://www.skype.com/ru/download-skype, обрати
потрібний тип обладнання, на яке буде встановлено програму, та пройти процедуру реєстрації (всі ці
послуги є безкоштовними). 

Для підключення потрібно додати користувача oabbp.odnb у свій список контактів. Також просимо
надіслати на oabbp.odnb@gmail.com листа з темою «Конференція», в якому вказати ваш логін
програми Skype, прізвище, ім’я, по-батькові, організацію, посаду.

2. На стороні доповідача необхідно налаштувати рівень чутливості мікрофону та гучність аудіо-
динаміків (навушників), перевірити роботу веб-камери в програмі Skype.

Напередодні конференції 23 вересня 2014 року буде здійснено тестовий сеанс зв’язку для перевірки 
технічних засобів, час зв’язку буде попередньо узгоджено із доповідачем.

Через програму Skype доповідачу буде транслюватися зображення з веб-камери бібліотеки, що
встановлена в залі конференції, а зображення з веб-камери доповідача буде транслюватися на
великому екрані під час доповіді. У разі необхідності працівники бібліотеки із задоволенням
допоможуть у одночасній демонстрації Вашої презентації під час виступу. Для цього просимо не
пізніше 22 вересня 2014 року вислати файл з презентацією на електронну адресу:
oabbp.odnb@gmail.com

У разі виникнення запитань або пропозицій щодо віддаленої участі просимо телефонувати за
номером 048 7230252, 067 7981108 (Ірина Бірюкова, Костянтин Гальченко).

З повагою,
група технічної підтримки 
заходів з відзначення 185-річчя від дня заснування ОННБ ім. М.Горького
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