V Plzni 4. 7. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si Vás pozvat na nadstavbový seminář informační gramotnosti Střih a úprava zvukových nahrávek a videa,
který se bude v náhradním termínu konat v úterý 25. září 2018 od 9:00 hod. ve vzdělávacím centru SVK PK v Plzni,
Smetanovy sady 2, 1. poschodí. Celkový rozsah semináře je 5 vyučovacích hodin. Každý účastník obdrží osvědčení
o absolvování kurzu. Maximální počet účastníků je 14, dle kapacity učebny. Lektorkou semináře bude Mgr. Anna
Nováková.
Anotace:
Úprava zvuku pomocí programu Audacity
Audacity je volně přístupný program pro nahrání zvuku, jeho úpravu a střih. Účastníci školení si postupně vyzkoušejí
záznam zvuku pomocí mikrofonu a otevření existujících zvukových nahrávek, odstranění nepotřebných částí
zvukového záznamu a změnu hlasitosti zvuku a jeho částí. Seznámí se s prací se stopami zvukové nahrávky,
vyzkouší si přesun/kopii části nahrávky na jiné místo stejného zvukového záznamu nebo do jiného souboru a míchání
zvuku, tedy souběh několika zvukových záznamů najednou. Účastníci si také vyzkoušejí různé efekty, jako je např.
ozvěna, opakování, postupný náběh a postupné ukončení zvuku.
Úprava videa pomocí programu Movie Maker
Movie Maker je jednoduchý volně dostupný program pro zpracování mediálních souborů do jednoho videa. Účastníci
školení si vyzkoušejí import (načtení) zdrojů vytvářeného videa (zvuky, videa, obrázky) a jejich spojení do jednoho
záznamu. K vytvořenému videu přidají titulky a vlastní mluvený komentář, vyzkoušejí si různé přechody a vizuální
efekty. Z videa odstraní nepotřebné části, případně vypnou připojený zvuk.
Přihlašujte se, prosím, formulářem na: http://bit.ly/Strih-a-upravy-zvukovych-nahravek-a-videa
Realizace semináře je finančně podpořena grantem z programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR.
Těším se na Vaši účast
S pozdravem
Mgr. Hana Hendrychová
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