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Какво представлява?

● Premiere Pro е програма за видеообработка от Adobe.  

● В Premiere Pro може да включите аудио, обработено с Audition, 
растерни изображения от Photoshop, векторни изображения от 
Illustrator или видео ефекти от After Effects.  

● Понеже всички тези софтуери са от семейството на Adobe, 
връзката между всеки един компонент е изключително улеснена.

● Premiere Pro дава възможност за обработка както на хоби 
видеопроекти, така и за реализирането на професионален 
монтаж.



История

● Софтуерът е разработван над 24 години.
● През 1991 година - единствено за работа с Mac. През 1993 е 

създадена по-нова версия, която вече е била съвместима и с 
Windows.

● Голяма стъпка за видеоредакцията е версията на Premiere CS3, в 
която са добавени много нови преходи, ефекти и функции.

● До версия (CS2) дизайнът на стартиращия прозорец в програмата 
не е сега познатото ни Pr, а галопиращ кон.

● Революцията настъпва с версия CS5. От Adobe непрекъснато 
усъвършенстват софтуера и с всяка нова версия добавят все повече 
инструменти, които улесняват работата на потребителя, а в същото 
време качеството на крайния продукт се подобрява.



Решението за дизайн е било в чест 

на британеца Едуард Майбридж. 

Той е фотограф, който през 

втората половина на 19. век прави 

експерименти с „движещи се 

картинки“. Майбридж пресъздава 

движение, композирано от 

снимките на дванадесет 

фотоапарата, поставени на конна 

писта.



За какво служи?

● Редакция на кратки форми (реклами, трейлъри, спотове);

● Редакция на дълги форми (игрални и документални филми);

● Корпоративни видеа и презентации; 

● Обработка на домашни видеоклипове; 

● Обработка на професионални видеоклипове; 

● Обработка на музикални клипове – работа с музика, цветова 

обработка и ефекти; 

● Цветова обработка на заснет материал (color grading); 

● На практика всичко, което изисква редакция на видео.

● Premiere Pro поддържа различни файлови формати.





Кой използва Premiere Pro?

● фирми за видеопродукция

● новинарски станции

● маркетингови специалисти и дизайнерски фирми

● хора, работещи като видеоредактори, мениджъри на продукция, 

маркетинг мениджъри и мултимедийни дизайнери, използват 

Premiere Pro за създаване и редактиране на видеосъдържание.

● Premiere Pro е разработен от фирмата за разработка на софтуер 

Adobe Systems.



Начални стъпки с 
Premiere Pro



Преди да започнете

● Преди да започнете, съберете вашите кадри и други медийни 
файлове.

● Adobe има списък с поддържани файлови формати, за да разберете 
дали вашите файлове могат да бъдат импортирани в Premiere Pro.

● Запазете вашите файлове в компютъра или в специално устройство 
за съхранение.

● Проверете системните си изисквания: ако компютърът ви отговаря 
на тези системни изисквания, продължете и инсталирайте Premiere 
Pro.



Започване на обработката

За да стартирате нов проект, 
щракнете върху Нов проект 
(Windows: Ctrl + Alt + N, macOS: 
Opt + Cmd + N).

За да отворите съществуващ 
проект, щракнете върху 
Отвори проект (Windows: Ctrl + 
O, macOS: Cmd + O).



Импортиране на видео и аудио

Импортирайте видеокадри и други 

медийни файлове.  За да 

импортирате файлове, може да 

използвате:

● медийния браузър (Windows: 

Ctrl + Alt + I, macOS: Opt + Cmd + 

I).

● динамично свързване, за да 

внесете активи от After Effects, 

Photoshop или Illustrator.



Събиране и прецизиране на 
последователностите

Използвайки Source Monitor, можете 

да преглеждате клипове, да задавате 

точки за редактиране и да маркирате 

кадри, преди да добавяте клипове 

към последователност.

Прецизирайте последователностите, 

като манипулирате клипове в панела 

Timeline. 



Добавяне на заглавия

Използвайте клавишни 
комбинации (Windows: Ctrl + T, mac 
OS: Cmd + T), за да създадете нов 
текстов слой.  Въведете заглавие и 
след това коригирайте външния 
му вид. 

Запазете заглавието си като 
шаблон за графична графика, за 
да може да се използва повторно и 
да се споделя.  



Добавяне на преходи и ефекти

Добавете преходи между 

клиповете, за да преминете 

плавно от един клип към друг. 

Контролният панел за ефекти 

включва обширен списък с 

преходи и ефекти, които можете 

да приложите.



Редактиране на цвета

Прилагайте външен вид (цветови 

настройки) и правете корекции.

Прецизирайте външния вид, 

използвайки RGB криви и кривата на 

наситеност на оттенъка.

Регулирайте сенките, средните тонове 

и светлите точки с помощта на цветни 

колела.

Прилагайте LUT и правете технически 

корекции на светлината и др.



Ползи

Можете да редактирате кадри във 

всякакъв формат, от 8K до виртуална 

реалност.

Работи безпроблемно с други 

приложения и услуги, включително 

Adobe Photoshop, After Effects, Audition 

и Adobe Stock. 

Premiere Pro идва с Premiere Rush, 

което работи на всички устройства.



Благодаря за вниманието!

Източници:

https://www.adobe.com

en.wikipedia.org 


