
Otwarte zasoby
w pracy bibliotekarza
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Kępno, 8 grudnia 2015



Prawo autorskie w Polsce

• Prawa osobiste – niezbywalne, „zawsze będę autorem
swojego dzieła”; korzystając z dzieła mamy obowiązek
podawania jego autorstwa.

• Prawa majątkowe – „jako autor mogę przenieść je
całkowicie lub częściowo na kogoś innego
np. wydawcę”; korzystając z dzieła, musimy się liczyć z
opłatą tantiemy lub użyć go zgodnie z zasadą
dozwolonego użytku.



legalnakultura.pl

• informator
• słownik pojęć
• konkretne 

przykłady
• porady eksperta

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim
http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim


prawokultury.pl

http://prawokultury.pl/
http://prawokultury.pl/


Strona 

http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/strona-glowna/aktualnosci/wydarzenia.php
http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/strona-glowna/aktualnosci/wydarzenia.php


moodle.umk.pl/BU/



Otwarte zasoby a prawo autorskie

• Otwarte zasoby – to opublikowane i rozpowszechnione
teksty kultury (literatura, sztuka, nauka), przeniesione
do domeny publicznej lub objęte wolnymi licencjami.

• Uwaga! Otwarte zasoby są udostępniane:
– z uznaniem osobistych praw autorskich – wykorzystując je, 

musimy podać autora;

– są „zwolnione” z majątkowych praw autorskich – utwory 
z domeny publicznej lub objęte wolnymi licencjami.



Domena publiczna

• Twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń,
ponieważ:
– wygasły do niej autorskie prawa majątkowe - zgodnie z ustawą

o prawie autorskim wygasają one po 70 latach od śmierci
twórcy;

– lub nigdy nie była ona nimi objęta:

• akty normatywne lub ich urzędowe projekty;

• urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;

• opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

• proste informacje prasowe.



• Symbol stosowany 
w Wikipedii i innych 
projektach Fundacji 
Wikimedia.

• Wszystkie materiały 
graficzne dostępne 
w Wikipedii należą 
do domeny publicznej 
lub są publikowane 
na wolnych licencjach.

Domena publiczna – oznaczenie



Wikimedia Commons

Informacje o grafice, źródle 
i autorze (zwróćmy uwagę 
na datę śmierci)

Status prawny – zgodnie z 
jakim prawem grafika jest 
udostępniana do użytku 
publicznego

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kr%C3%B3lowa_Bona_%28drzeworyt%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kr%C3%B3lowa_Bona_%28drzeworyt%29.jpg


Wolne licencje Creative Commons

• Wolne licencje CC umożliwiają udostępnianie utworów
objętych prawami autorskimi.

• Autor, zachowując własne prawa, może udostępnić
swoje dzieło na wybranych przez siebie warunkach.

• Zasada wszelkie prawa zastrzeżone (all rights reserved)
zostaje zastąpiona zasadą pewne prawa zastrzeżone
(some rights reserved).



• Oznaczenia wymyślone 
przez organizację Creative 
Commons

• Pełne i uproszczone teksty 
licencji dostępne są 
na polskiej stronie: 
creativecommons.pl

Wolne licencje Creative Commons

http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:CC_some_rights_reserved.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:CC_some_rights_reserved.svg


Warunki licencji Creative Commons

Uznanie Autorstwa 
ang. Attribution

oznaczenie: BY

zezwala się na kopiowanie, dystrybucję,
wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich
jego pochodnych pod warunkiem
umieszczenia informacji o twórcy.
Warunek konieczny każdej licencji CC.

Użycie Niekomercyjne 
ang. Noncommercial

oznaczenie: NC

zezwala się na kopiowanie, dystrybucję,
wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich
jego pochodnych tylko w celach
niekomercyjnych.

Bez Utworów Zależnych 
ang. No Derivative Works 

oznaczenie: ND

zezwala się na kopiowanie, dystrybucję,
wyświetlanie tylko dokładnych (dosłownych)
kopii dzieła, niedozwolone jest jego
zmienianie i tworzenie na jego bazie
pochodnych.

Na Tych Samych Warunkach
ang. Share Alike

oznaczenie: SA

zezwala się na kopiowanie, dystrybucję,
wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieł,
pod warunkiem że będą one opublikowane
na takiej samej licencji.



Film powstały w ramach projektu Young Creatives 2012, 
dostępny na YouTube na kanale Centrum Cyfrowego 



Rodzaje licencji Creative Commons

1. Uznanie Autorstwa (CC-BY)

2. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC)

3. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Na Tych Samych 
Warunkach (CC-BY-NC-SA)

4. Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne – Bez Utworów 
Zależnych (CC-BY-NC-ND)

5. Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA)

6. Uznanie Autorstwa – Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND)



Uznanie autorstwa (CC-BY) Uznanie autorstwa-Na tych 
samych warunkach (CC-BY-NC-ND)

• Możemy kopiować, zmieniać, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać utwór.

• Musimy oznaczyć autorstwo. 

Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody 
licencjobiorcy.

• Możemy kopiować, zmieniać, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać utwór.

• Utwór zależny musimy opatrzyć  taką samą 
licencją.

Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej 
siostrzane projekty.

Uznanie autorstwa-Użycie 
niekomercyjne (CC-BY-NC)

Uznanie autorstwa-Bez utworów 
zależnych (CC-BY-SA)

• Możemy kopiować, zmieniać, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać utwór, ale jedynie 
w celach niekomercyjnych. 

Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych 
(mogą zostać objęte inną licencją).

• Możemy rozpowszechniać, przedstawiać 
i wykonywać utwór zarówno w celach 
komercyjnych i niekomercyjnych.

• Musimy zachować  go w oryginalnej postaci (nie 
wolno tworzyć utworów zależnych).

Uznanie autorstwa-Użycie 
niekomercyjne-Na tych samych 
warunkach (CC-BY-NC-SA)

Uznanie autorstwa-Użycie 
niekomercyjne-Bez utworów 
zależnych (CC-BY-ND)

• Możemy kopiować, zmieniać, rozprowadzać, 
przedstawiać i wykonywać utwór, ale jedynie 
w celach niekomercyjnych. 

• Utwory zależne muszą być objęte tą samą licencją.

• Możemy rozpowszechniać, przedstawiać 
i wykonywać utwór jedynie w celach 
niekomercyjnych. 

• Musimy zachować  go w oryginalnej postaci (nie 
wolno tworzyć utworów zależnych).

Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji.



Jaka to licencja?



Jaka to licencja?



Licencja CC0

• Jest to wyjątkowa licencja, która jest zrzeczeniem się
wszystkich praw autorskich i praw pokrewnych przez
autora.

• W rzeczywistości sprowadza się do przekazania utworu
do domeny publicznej.



Jak znaleźć otwarte zasoby?

CC Search Google

Otwarte 
Zasoby

Legalna 
Kultura



Google – wyszukiwanie zaawansowane

Klikając na Narzędzia 
wyszukiwania, 
otworzymy dodatkowe 
menu, w którym 
możemy zaznaczyć, 
na jakich licencjach 
chcemy materiały

https://www.google.pl/search?q=ksi%C4%85%C5%BCki&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pl37UoKwBuKv7Ab34oD4DA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=733
https://www.google.pl/search?q=ksi%C4%85%C5%BCki&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pl37UoKwBuKv7Ab34oD4DA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=733


otwartezasoby.pl

Strona ta jest rodzajem 
bloga, w którym 
publikowane są 
informacje o stronach, 
repozytoriach 
oferujących otwarte 
zasoby

http://otwartezasoby.pl/
http://otwartezasoby.pl/


Na co zwracać uwagę?

• oznakowanie

• link do tekstu licencji

• formuły słowne: 
– Only for personal use/personal use only – tylko do użytku 

prywatnego, 

– Free for comercial and personal purposes – dostępne dla 
komercyjnych i prywatnych celów

– Unknown licence – nieznana licencja (lepiej zrezygnujmy z tak 
oznaczonego zasobu)

• źródło – starajmy się pobierać zasoby z bezpośrednich 
źródeł



Grafika i fotografia
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Pixabay.com
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• by pobierać zdjęcia w mniejszych rozdzielczościach, 
nie trzeba się logować

• możemy wybrać kilka rozdzielczości

• zdjęcia udostępniane są na licencji CC0

• wyróżnione są też płatne zasoby z Shutterstock 
(kliknięcie na nie przekierowuje automatycznie na 
stronę z komercyjnymi zdjęciami)



Flickr.com
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By Vee-O, CC0

• największa baza fotografii w Internecie

• by pobierać zdjęcia, nie trzeba się logować

• filtrowanie zasobów m.in. pod kątem licencji
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Wyszukiwarka TinEye Labs

Możemy przeszukiwać zasoby 
Flickr.com (na licencjach CC) 
pod względem kolorystyki

Wybieramy do pięciu 
kolorów, ustalamy 
procentową 
zawartość koloru 
w grafice

Ustalamy 
procentową 
zawartość 
kolorów w grafice

http://labs.tineye.com/
http://labs.tineye.com/


Unsplash.com

• wysokiej klasy zdjęcia w dużych rozdzielczościach

• wszystkie na licencji CC0 

• głównie detale, krajobrazy, architektura

• by pobierać, nie trzeba się logować
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By Vee-O, CC0

http://unsplash.com/
http://unsplash.com/


Gratisography.com

• wszystkie zasoby na licencji CC0 

• pojawiają się tu zabawne fotografie, bardziej przerabiane, 
symboliczne

C
C

0

By Vee-O, CC0

http://www.gratisography.com/
http://www.gratisography.com/


Pexels.com

• zbiera zdjęcia z Unsplash, Gratisography i podobnych

• wszystkie na licencji CC0 

• codziennie 10 nowych fotografii

C
C

0

By Vee-O, CC0

Możemy 
przeszukiwać 
zasoby 
pod względem 
najpopularniejsz
ych wyszukiwań, 
słów kluczowych

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/


Muzyka
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Jamendo.com

• Jeden z najbardziej znanych serwisów z darmową 
muzyką

• Muzyka z całego świata, publikowana na różnych 
licencjach

• Filtrowanie pod względem gatunku, instrumentów 
wykorzystanych w nagraniu i... nastroju 

• Filtrowanie pod kątem licencji

• Pobieranie bez logowania

https://www.jamendo.com/pl
https://www.jamendo.com/pl


Cctrax.com

• Serwis zawiera wyłącznie muzykę publikowaną 
na wolnych licencjach CC

• Głównie dostępna jest tu muzyka elektroniczna, 
jazzowa, doskonała jako tło

• Aby pobierać, nie trzeba się logować

http://cctrax.com/
http://cctrax.com/


Musopen

• Darmowe wykonania muzyki klasycznej

• Zasoby na licencjach Creative Commons, z domeny 
publicznej oraz innych wolnych licencjach utworzonych 
na potrzeby projektu stworzenia wolnych wykonań 
muzyki klasycznej 

• By pobrać muzykę musimy się zalogować. Wybierając 
opcję darmowego konta, możemy pobierać 
maksymalnie 5 utworów dziennie



Mutopia

• Darmowe wykonania muzyki klasycznej

• Zasoby na licencjach Creative Commons, z domeny 
publicznej oraz innych wolnych licencjach utworzonych 
na potrzeby projektu stworzenia wolnych wykonań
muzyki klasycznej 

• Projekt nie jest już rozwijany



instrumentyludowe.pl

• Zasoby na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa

• Bank dźwięków instrumentów ludowych dostępny on-line

• Projekt Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” 
i Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

• Strona umożliwia „granie” na wybranym instrumencie

• Brak przycisku pobierania muzyki (jednak można 
pobierać np. za pomocą wtyczki w przeglądarce 
np. Net Video Hunter dla Mozilla Firefox) 

http://www.instrumentyludowe.pl/pl/
http://www.instrumentyludowe.pl/pl/


Multimedia
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You Tube

• Portal umożliwia filtrowanie zasobów pod kątem licencji 
CC

• Zwracajmy uwagę na licencję i kto (konto) wrzuca dany 
materiał

• Pamiętajmy, że wiele filmów na YouTube jest 
udostępnianych nielegalnie przez osoby, które nie mają 
do nich praw autorskich



Czcionki (fonty)
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Dafont.com

• Strona zawiera ponad 23 tysiące czcionek

• Zasoby na różnych licencjach

• Uwaga! Większość czcionek nie posiada polskich znaków 
diakrytycznych

• Instrukcja, jak instalować czcionki na swoim komputerze

Po pobraniu czcionki:
• Dla Windows 8/7/Vista – kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy na plik czcionki i wybranie 
opcji Install/Instaluj

• Dla Windows XP – przeniesienie pliku czcionki 
do folderu Fonts/Czcionki (lokalizacja 
C:\Windows\Fonts)



Dafont

Czcionki przyporządkowane 
są różnym kategoriom

Filtrowanie zasobów pod 
kątem licencji. Dla potrzeb 
biblioteki wybieramy opcje: 
• Public domain/GPL/OFL
• 100% Free

http://www.dafont.com/
http://www.dafont.com/


Fontsquirrel.com

• Strona ma wiele możliwości filtrowania np. 
pod względem języków, które obsługuje czcionka

• Zasoby na różnych licencjach, ale większość darmowa 
i do użytku również w celach komercyjnych 

• Wszystkie czcionki darmowe na wolnych licencjach 
pobiera się bezpośrednio z tej strony

• Uwaga! Kliknięcie na czcionkę płatną przekieruje nas 
jedynie na stronę, z której można ją kupić



Font Squirrel

Poruszając się w dół strony, 
możemy wybierać warunki 
wyszukiwania m.in. określić, 
jakie języki obsługuje dana 
czcionka

http://www.fontsquirrel.com/home
http://www.fontsquirrel.com/home


Lista stron

• http://pixabay.com/

• http://www.flickr.com/

• http://labs.tineye.com/multicolr

• http://unsplash.com/

• http://www.gratisography.com/

• http://www.pexels.com/

• http://www.jamendo.com/pl/

• http://cctrax.com/

• https://musopen.org/

• http://www.mutopiaproject.org/

• http://www.instrumentyludowe.pl/

• http://www.youtube.com/

• http://www.dafont.com/

• http://www.fontsquirrel.com



Dziękuję
za uwagę

Magdalena Rusnok
Dział Instrukcyjno-Metodyczny

WBPiCAK w Poznaniu

magdalena.rusnok@wbp.poznan.pl


