PROGRAMY PRZYDATNE DO KONKURSU „OPOWIEDZ…”
W Internecie można znaleźć wiele stron i programów – również bezpłatnych – do obróbki
zdjęć, muzyki i filmów. Oraz stron, na których można publikować swoje prace lub
bezpłatnie pobrać legalną muzykę.
Poniżej przedstawiamy zestawienie, które może pomóc nam uatrakcyjnić nasze pliki
graficzne, dźwiękowe i pliki wideo.
Co?
Grafiki,
zdjęcia

Jakie programy?
GIMP – darmowy program do obróbki grafiki,
dla podstawowych użytkowników: dobry do
takich zadań jak przycinanie, zmiana kolorów
zdjęcia; dobry odpowiednik Photoshopa;
Picasa – porządkowanie, udostępnianie,
dodawanie efektów. Jedno z narzędzi Google.
Prosty program dla niezbyt zaawansowanych
użytkowników. Bezpłatny
Photoshop - program do obróbki zdjęć i
grafiki, wersja próbna – bezpłatna, wersja
pełna – płatna
Inkscape – darmowy program do grafiki
Więcej programów można znaleźć tutaj:
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/da
rmowe-programy-do-obrobki-zdjec.html

filmy

Windows Movie Maker – program do montażu
filmu, obróbki materiału; dołączany do
każdego systemu operacyjnego Windows,
czasami jego nazwa to: Windows Movie Maker
Live

Jakie strony?
http://www.befunky.com/ dodawania napisów, filtrów,
ramek, rozjaśnianie,
wyostrzanie i wiele innych
funkcji; strona bezpłatna
http://uk.bloggif.com/ zmiana rozmiarów zdjęć,
tworzenie plików typu GIF,
dodawanie animowanego
tekstu, dodawanie kilku
efektów równocześnie

Gdzie
opublikować?
Flickr
Facebook
Picasa
Inne strony
społecznościowe

http://www.photoshop.com/t
ools/expresseditor?wf=editor
– Photoshop Express Editor –
szybka edycja zdjęć bez
instalowania programu na
komputerze

http://www.wevideo.com/
- edytowanie filmów online,
bez konieczności instalowania
programu na komputerze

Pinnacle – program do obróbki wideo; funkcje
dodawania napisów, przejść, efektów
dźwiękowych, komentarzy i efektów
specjalnych;

http://animoto.com/ wybieranie stylu filmu,
dodanie muzyki, zdjęć i plików
video, stworzenie krótkiego
filmu online

Jahshaka - jeden z nielicznych, bezpłatnych
programów przeznaczonych do edycji,
dodawania efektów specjalnych, animacji i
dźwięków do materiałów video.

http://photobucket.com/ strona pozwalająca tworzyć
ciekawe prezentacje ze zdjęć,
filmów i krótkich historii

iMovie – program do obróbki wideo w który
wyposażone są komputery Apple

http://www.xtranormal.com/
- wystarczy wybrać stylistykę,
wpisać własny tekst i
stworzyć nową animację

Youtube
Vimeo
Blip.tv
CaptionTube serwis w którym
do filmu
wgranego na
YouTube można
dodać napisy

dźwięk

Audacity –program do montażu i obróbki
dźwięku; dostępny bezpłatnie
VLC – program do odtwarzania audio i video
zapisanych w praktycznie każdym formacie;
bezpłatny

http://www.clubcreate.com/
makemusic/music - strony do
tworzenia własnej muzyki,
bogate biblioteki dźwięków

SoundCloud
publikowanie
audio

Ponadto warto pamiętać o stronach z bezpłatną muzyką (publikowaną na tzw. Creative
Commons). Poniżej linki do kilku z nich.
http://www.jamendo.com/pl/
http://www.artistserver.com/
http://freemusicarchive.org/
http://ccmixter.org/
http://magnatune.com/genres/
http://www.beatpick.com/
http://cashmusic.org/
http://audiofarm.org/
http://freemusicforvideos.com/
http://www.freestockmusic.com/
http://soundcloud.com/creativecommons
http://www.openmusicarchive.org/
http://search.creativecommons.org/ - wyszukiwarka plików publikowanych na wolnych
licencjach. Można zaznaczyć, że chcemy wykorzystać muzykę i ją modyfikować (bo np. do
filmiku potrzebujemy tylko 45sek, a nie cały utwór), a serwis wyszuka dla nas utwory, których
autorzy na to zezwalają.
Dlaczego najlepiej korzystać jest z muzyki publikowanej na wolnych licencjach (licencje Creative
Commons)? Więcej na ten temat w tekście Muzyka w pracach konkursowych.
Opracowanie: Krystyna Stodółkiewicz

