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Veliko moramo
posneti
CELTX in AVID FIRST

Podnebne spremembe skozi avdiovizualno ustvarjanje

Dobrodošli v našem orodnem priročniku!
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Družbeni mediji so v zadnjih letih postali temeljno orodje za širjenje 

informacij, mnenj in zabave. Pomemben medij, ki se odziva na nova 

družbena gibanja, javne zahteve in aktivizem. Vendar pa za nadaljnjo 

razširitev nekaterih vidikov, povezanih z določeno temo, kot je na 

primer artivizem, obstajajo druga orodja: kot v primeru videoeseja. 

Za poglobljeno raziskovanje in razumevanje ključnih elementov 

določene teme je videoesej lahko ena od najbolj koristnih možnosti. 

Gre za avdiovizualno vsebino, iz katere se v dostopnem in pogovornem 

tonu črpajo kritična, razmišljujoča in subjektivna mnenja, da bi se 

razprava o določeni temi dvignila na višjo raven. 

Avdiovizualno ustvarjanje
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S tehničnega vidika je treba pri pripravi videoeseja upoštevati 
različne elemente. Na splošno so to: dokumentacija (pridobivanje 
podatkov z branjem ali iz strokovnih pripovedi o temi), določeno 
stališče (podpora ali nasprotovanje vprašanju) z argumenti, pisanje 
scenarija (tako pripovednega kot tehničnega), snemanje, montaža in 
nazadnje objava končnega rezultata. 
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! predlagajte nova, kritična vprašanja ali pristope ali se drugače

osredotočite na predlagano temo;

! razmislite o možnosti uporabe strokovnjakov, ki bi zagotovili

strokovnost, ali anonimnih posnetkov za vpogled v družbeno

perspektivo; za vse te možnosti je potrebna predhodna

dodelitev pravic do slik (Priloga); 

! poiščite notranje in zunanje lokacije z dobro osvetlitvijo;

! izberite posnetke z ustrezno estetiko;

! dostopajte do brezplačnih virov za izbiro določenih slik, 

videoposnetkov ali glasbe (Priloga 2), v vseh primerih brez

avtorskih pravic. 

6Naši premisleki
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V tem vodniku vam bomo predstavili dva programa, ki sta 

popolnoma brezplačna in združljiva s katerim koli operacijskim 

sistemom: CELTX za razvoj avdiovizualnega projekta in Avid First 

za urejanje videoposnetkov. Preden pa začnemo razčlenjevati 

delovanje teh dveh programov, moramo najprej podrobno opisati 

številne premisleke ali nasvete o izdelavi katere koli avdiovizualne 

stvaritve. Bistveno je, da upoštevate naslednje vidike: 
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1. Naš scenarij
CELTX
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Načrtovanje in pisanje scenarija je temeljni in osrednji del 
celotnega procesa. V tem koraku lahko določimo osnovo za našo
avdiovizualno stvaritev ali videoesej. Pri tem moramo upoštevati
majhen slovarček, ki nam bo olajšal delo:

! Kader: to je najmanjša enota avdiovizualne stvaritve. 
Obstajajo različne vrste posnetkov, najpogosteje pa se 
uporabljajo široki posnetek (panoramski posnetek), srednji
posnetek (s krajšo razdaljo od širokega posnetka), kratki
posnetek (posnetek od blizu), detajlni posnetek (osredotočen
na določen del pokrajine, osebo ...) in zaporedni posnetek
(kamera sledi objektu, ki se snema).

! Scena: niz posnetkov. 

! Zaporedje: niz prizorov. Imajo svojo zgodbeno enoto. 

! Rekviziti: opredeljeni kot niz dekorativnih elementov, ki se 
pojavijo na posnetku in določajo prizorišče.

! Ton: značilnost, ki temelji na pristopu k avdiovizualni stvaritvi
(resen, tragičen, humoren...).

Majhen slovarček
CELTX
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Osredotočili se bomo na razvoj scenarija. Priporočamo CELTX, brezplačno spletno različico programa z vsemi potrebnimi funkcijami za razvoj našega
avdiovizualnega dela.  

Najprej obiščite spletno stran www.celtx.com. Ko ste na spletnem mestu, se morate registrirati, in sicer tako, da ustvarite nov uporabniški račun ali se 
prijavite z Googlovim ali Microsoftovim računom. Ko vstopite v spletno platformo, so na voljo plačljive različice, če pa na koncu izberete brezplačno
možnost, boste lahko ustvarili le do tri projekte. Da ta omejitev ne bi postala ovira, lahko, ko dosežete to točko, izbrišete prejšnjo skripto, vendar boste
morali v ta namen razviti svojo prvo stvaritev, zato začnimo ... 

Kliknite Studio in začnite ustvarjati svoj prvi scenarij. Ta gumb je sredinsko zaslonski na vrhu (poleg "Bloga", ki ponuja novice o programu, in "Pomoči", ki
vam omogoča, da se odzovete na morebitna vprašanja, ko se stvari zapletejo). 
Gumb "Ustvari" je na desni strani. Kliknite ga, da se prikaže hitri meni, v katerem lahko izberete želeno vrsto scenarija: "Film & TV", "Večstolpni AV" in 
"Odrska igra". V našem primeru izberemo "Film & TV". 

Razvoj scenarija
CELTX
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Ko avdiovizualnemu delu določite naslov in izberete želeno število epizod, 
vas CELTX preusmeri v drug zavihek, kjer se lahko lotite urejevalnika. 
Preden začnete pisati, vam moramo pojasniti skriti meni. Do njega lahko
dostopate le s klikom na "Script to", ki se nahaja zgoraj levo. Tu boste
našli devet zavihkov, ki jih lahko dopolnite s pritiskom na gumb "+": 
"Ekipa" (avtorji na platformi s svojim profilom), "Scenarij" (za razvoj
pisanja), "Storyboard" (omogoča dodajanje tehničnih značilnosti in slik za
zagotovitev vizualnega scenarija, povezan s prejšnjim zavihkom - z 
drugimi besedami, če dodate kateri koli element v tej funkcionalnosti, 
bodo spremembe vidne tudi v drugih), "Kazalo" (listki za pojasnitev
podrobnosti prizora, prav tako povezani z drugimi razdelki), "Katalog" 
(pravi kazalnik, ki vam omogoča, da določite ceno tehničnega elementa, ki
ga želite dodati svoji stvaritvi, na primer mehanskih učinkov), "Zasedba in 
ekipa" (omogoča dodajanje vseh sestavin avdiovizualne stvaritve), 
"Proračun" (predloga za razdelitev pričakovanih stroškov), "Časovni načrt" 
(za strukturiranje posnetkov) in nazadnje "Datoteke in mediji", ki vam
omogoča dodajanje zunanjih dokumentov. 
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Razvoj scenarija
CELTX
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Če v prejšnjem meniju pritisnete gumb "Script", se prikaže
vmesnik z vrstico, ki je nameščena na sredini zaslona na vrhu. Tu 
bodite pozorni, saj je to morda najpomembnejši del seminarja: tu 
boste našli različne elemente skript. Najprej so v spustnem meniju
na voljo možnosti za "Dejanje", "Naslov prizora", "Akcija", "Lik", 
"Dialog", "Parentet", "Prehod", "Posnetek" in "Besedilo", skupaj s 
funkcijami urejevalnika besedila ("Bold", "Italics", "Underline" in 
celo gumb "Dual Dialogue", ki pa se ne uporablja za videoesej). Na
voljo je še en spustni meni, ki omogoča povečanje, zmanjšanje ali
povečanje zaslona scenarija. Vrstica na dnu prikazuje čas, 
porabljen za pisanje scenarija, in čas, porabljen za razmišljanje o 
razvoju. Tu lahko spremljate tudi število besed, strani in zadnjo
posodobitev dokumenta. 
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Razvoj scenarija
CELTX
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Scenarij ima značilno strukturo. Treba ga je ločiti ali razdeliti na različne dele. Z drugimi besedami, označiti morate, ali gre za zaporedje, akcijo, lik, 
dialog ... Kako to storite? Enostavno uporabite tipko "Tab" ali prikličite meni, ki se nahaja sredi zaslona na vrhu. Tako se prikažejo zahtevani
elementi. 

Če začnete z zaporedjem, je "Naslov prizora" prvi element, ki ga je treba obravnavati ("Dejanje" se pri tej vrsti ustvarjanja ne uporablja). To storite
tako, da pritisnete tipko "Tab" in nato zapišete številko prizora, ali gre za notranjost ali zunanjost, prizorišče, vpletene osebe in, če želite, ali je dan ali
noč. Na primer: SCENA 1. IZHODIŠČE. KNJIŽNICA MARÍA. Ko je prizor končan, če želite napisati "akcijo", pritisnite "Enter" in podrobno opišite prizor, 
vpletene osebe in kratek opis, kaj naj bi se zgodilo. Če želite nadaljevati z "liki" ali intervjuvanci, potem morate preprosto pritisniti tipko "Tab", da se 
izognete iskanju po spustnem meniju. Ponovno pritisnite tipko "Enter", da se preusmerite v "Dialog", kjer lahko zapišete pričakovane stavke v 
primeru intervjujev ali izkušenj, ki jih pripovedujejo strokovnjaki. Če še enkrat pritisnete tipko "Enter", boste prešli na "Character" (Lik). To je še
posebej uporabno predvsem v primeru, če želite ustvariti pogovor med dvema likoma/intervjuvancema. Če se želite vrniti v "Dejanje", dvakrat
pritisnite "Enter". 
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Razvoj scenarija
CELTX
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Razvoj scenarija
CELTX

CELTX ima tudi elemente scenarija, kot so "Parenthetical" (za kratka pojasnila), "Transition" (za 
spremembo podteme), "Shot" (posnetek), ki ustreza drugim avdiovizualnim delom, in "Text" 
(besedilo), ki v tem primeru pojasnjuje tehnične vidike. Če želite uporabiti katerega od teh 
elementov, morate pritisniti "Tab" in ostati v spustnem meniju, ki se nahaja sredi zaslona na 
vrhu. Ta spletna aplikacija ponuja vrsto orodij, kot so "Navigacija", "Naslovna stran", 
"Komentarji", "Razčlenitev" in "Seznam posnetkov", ki se nahajajo na desni strani programa. 
"Naslovna stran" vam omogoča vstaviti naslovnico za vse informacije o avdiovizualnem delu 
(avtorji, naslov, datum ...); "Komentarji" vam bodo omogočili dodajanje vrste specifikacij. 
"Razčlenitev" vam omogoča, da izpeljete elemente, ki jih boste potrebovali pri snemanju: 
rekvizite, like, lokacije, kostume, strokovnjake, figure, in nazadnje "Seznam posnetkov", ki 
pojasnjuje več tehničnih podrobnosti (med drugim vrsto posnetka in gibanja). 
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Razvoj scenarija
CELTX

Če želite scenarij shraniti in prenesti v obliki PDF, kliknite "Datoteka (zgornja plošča), Natisni/prenesi PDF" in omogočite drugim, da delijo vašo stvaritev.
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2. Naša 
avdiovizualna 
montaža
AVID FIRST
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Majhen slovarček
AVID FIRST

Uredimo lahko katero koli avdiovizualno delo. Ta program ima nekaj bistvenih gumbov, ki nam bodo olajšali delo. To so:

Označite gumb za vnos. Nadomestite jo lahko s tipko I.         

Označi gumb za izhod. Nadomestite jo lahko s tipko O.          

To je možnost OVERWRITE. Ta možnost izbriše del prejšnjega posnetka, da se lahko izbrani posnetek umesti.                     

To je možnost SPLICE-IN. Odpre režo za vstavitev izbranega posnetka, ki premakne ostale posnetke.                    

QUICK TRANSITION je možnost za hitro dodajanje prehodov med posnetki.         

UČINEK RENDER omogoča hitro upodabljanje (najvišja kakovost kadrov).          
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Avdiovizualno ustvarjanje
AVID FIRST

Poleg namestitve programske opreme je treba delo najprej poimenovati in poiskati njegovo lokacijo. Program ima vmesnik, ki ga je mogoče prilagoditi, torej s 
premičnimi okni. V meniju lahko spreminjate okna ali delovne prostore, kakor vam je všeč. 
Program Avid First privzeto vključuje predogled, pregledovalnik in vrstico za urejanje ter upravitelje urejanja. 
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Linija za urejanje vključuje video in zvočne posnetke. Pod orodji lahko spustite meni. Tu so na primer urejevalniki učinkov, ki si jih bomo ogledali pozneje. 

Za iskanje datotek uporabite upravitelja medijev. Orodja, brskalnik virov, poiščite posnetke in jih izberite s povezavo, da jih prenesete v ustrezni del 

upravitelja. Prikaz se spremeni v spodnjem meniju. 

Avdiovizualno ustvarjanje

AVID FIRST
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Če dvakrat kliknete, se posnetek prenese na zaslon. Če želite delati na vrstici za urejanje, jo povlecite sem. Prikaže se opozorilo za spreminjanje oblike. 
Tukaj izberemo 25 okvirjev. Če želite spremeniti posnetek (na primer zavrteti sliko), kliknite desni gumb, nastavitev vira in vrtenje. 
V predogledu uporabite preslednico za predvajanje. Bližnjice na tipkovnici so zelo preproste. Če želite iti nazaj, pritisnite J. S tipko L greste naprej. K za 
zaustavitev. Za vnos v izbrani del pritisnite tipko I. S pritiskom na tipko O predvajajte do mesta, kjer želite, da se posnetek konča. 

Avdiovizualno ustvarjanje
AVID FIRST
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Če želite ta del poslati v vrstico za urejanje, pritisnite tipko B (ob prvem poskusu se prikaže opozorilno okno, ki ga morate sprejeti) ali ga povlecite. Tako 

lahko dodate vse želene posnetke. Če ne želite dodati zvočne sledi, vnaprej onemogočite zvočne sledi in pritisnite B. 

Avdiovizualno ustvarjanje

AVID FIRST
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Če želite vključiti prehod med posameznimi posnetki, postavite vrstico na rez med dvema posnetkoma tako, da pritisnete tipko control ali puščico, 
preidete v orodno vrstico in pritisnete gumb za hiter prehod. 

Avdiovizualno ustvarjanje
AVID FIRST
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Nastavite meni in dodan bo samodejno. Za izboljšanje

prehoda lahko uporabite tudi učinek upodabljanja. Če
želite dodati glasbeno skladbo, pojdite v „Datoteka“, 

„Uvozite“, izberite predhodno izbrani zvok in dvakrat
kliknite. Prikazal se bo v predogledu. Dodajte zvočno

skladbo tako, da določite želeni del, kot je bilo pojasnjeno

prej. V ta namen določite vstop in izstop izbranega dela 

ter gumb za spajanje, pri čemer deaktivirajte video sled.
Če želite videoposnetku dodati naslov, torej besedilo, 

pojdite na orodje in uporabite orodje za besedilo. Prikaže
se okno za predogled. Ustvarite besedilo, na primer. 

Ogledate si lahko vse gumbe, ki jih ponujajo konfiguracije: 

pisava, barva, velikost, različne oblike ... Pojdite v 
„Datoteka“, shranite naslov in ga poimenujte. S tem se 

znajdemo v delu z zaporedji. Povlecite ga na časovno os 

in ga postavite, kamor želite. 

Avdiovizualno ustvarjanje
AVID FIRST

Na koncu prilagodite posnetke tako, da se vsi končajo istočasno, končni prehod pa

lahko dodate s pritiskom na gumb za prehod v orodni vrstici. V tem oknu so na voljo
tudi učinki, ki jih želite dodati. 



Creativity Web Tool Kit ✽ 2022

3. Priloge
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Priloga 1
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Priloga 2

Repozitorij glasbe brez avtorskih pravic:
• www.jamendo.com
• https://soundcloud.com/

Zbirka slik, videoposnetkov in zvoka Ministrstva za izobraževanje in poklicno usposabljanje:
• http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Video skladišče:
• https://www.pexels.com/
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Čestitke!
Prišli ste do 
konca tega tečaja.



Ta projekt (GREEN ARTIVISM) je bil

financiran v okviru programa Erasmus+.

Informacije in stališča, navedena v tem

poročilu, so last avtorjev in ne odražajo

nujno uradnega mnenja Evropske unije. Niti

institucije in organi Evropske unije niti

katera koli oseba, ki deluje v njihovem

imenu, ne morejo biti odgovorni za

morebitno uporabo informacij iz tega

poročila.


