KOMUNIKAT
KONFERENCJA DZIEDZICTWO KUNSTKAMERY ? JAK POWSTAWAŁY NASZE MUZEA
Szanowni Państwo!
Pomimo sytuacji epidemicznej, jaka panuje, nie rezygnujemy z zaplanowanej konferencji
na temat początków naszych muzeów i kolekcji.
Zmieni się jednak forma tej konferencji – planujemy przeprowadzić ją hybrydowo lub
zdalnie. Ta zdalna forma jest bardziej prawdopodobna. W związku z tym wszystkich z
Państwa bardzo prosimy, aby przygotowali swoje wystąpienia w formie multimedialnej w
sposób, który proponujemy poniżej, abyśmy w możliwie najlepszy technicznie sposób
mogli zaprezentować je podczas streamingu wideo. W związku z tymi zmianami, bardzo
prosimy o przygotowanie wystąpień w poniższy sposób i przesłanie ich do 23 listopada
2020 jednocześnie na adresy: m.krzeminski@mnzp.pl i konferencja20@mnzp.pl.
WYSTĄPIENIE POWINNO TRWAĆ od ok. 15 do 20 MINUT.
W związku ze zmianą formy wystąpień prosimy też wypełnienie oświadczenia, które
przesyłam w załączniku i przesłanie podpisanego w formie skanu razem z materiałami
multimedialnymi.
PROPONOWANE metody przygotowania materiałów multimedialnych do prezentacji
podczas konferencji naukowej Dziedzictwo Kunstkamery:
- złożony film wraz ze ścieżką dźwiękową w formacie .mp4 lub .ogg / .ogv
- prezentacja przygotowana za pomocą programu MS Power Point wraz z dogranym
komentarzem w pliku dźwiękowym .mp3 lub .ogg.
Podczas konferencji przeprowadzony zostanie streaming wideo - platforma YouTube na
kanale
Muzeum
Narodowego
Ziemi
Przemyskiej
pod
adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCpy5wOTsHB7LDPnbnLxzAuw
Dyskusja konferencyjna prowadzona będzie w specjalnie przygotowanym do tego pokoju
konferencyjnym za pomocą programu Skype.
Link do wejścia do pokoju konferencyjnego wysłany zostanie do Państwa w dniu
konferencji na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym. Po jego aktywacji przez
kliknięcie powinni zostać Państwo przekierowani do programu Skype a w przypadku jego
braku na stronę Skype w przeglądarce www. Na stronie klikamy dołącz jako gość a w polu
podaj nazwę użytkownika wpisujemy imię i nazwisko i klikamy dołącz. Na kolejnej stronie
przeglądarka zapyta nas czy chcemy udzielić pozwolenia na nagrywanie dźwięku i wideo
(należy zezwolić) i kliknąć rozpocznij spotkanie.
Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/Muzeum-Narodowe-Ziemi-Przemyskiej-447735885379050/
Publikacja jest w przygotowaniu i nasi redaktorzy na bieżąco kontaktują się z kolejnymi
autorami. Mamy nadzieję, że ukaże się w grudniu.
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