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Tegoroczna edycja wydarzenia Wolne Lektury Fest odbyła się pod hasłem #ŁączymySiłyDla-

Kultury – połączyliśmy konferencję CopyCamp i Literacką EduAkcję Warszawy. Spotkaliśmy się
4 grudnia 2019 roku w gościnnych progach lokalu Marzyciele i Rzemieślnicy. Głównym tematem
rozmów prowadzonych podczas naszego spotkania były różne aspekty domeny publicznej. Co należy
do domeny publicznej, a co zostało z niej wykluczone? Jak ją zachować i rozwijać? Jak czerpać z jej
zasobów? Czy działania prowadzące do kurczenia domeny publicznej są pożądane? Z czego wynikają
i jak ich uniknąć? Na te pytania i wiele innych dotyczących domeny publicznej w Polsce próbowali
odpowiedzieć w swoich wystąpieniach prelegenci.

Paulina Choromańska,
Wiceprezeska Fundacji
Nowoczesna Polska

Anna Michalak Pawłowska,
Pełnomocnik Prezydenta m.st.
Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej
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1 A plikacja mobilna Wolne Lektury
Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, zaprezentował możliwości nowej

aplikacji mobilnej służącej do czytania Wolnych Lektur oraz zapowiedział najnowszą publikację
Sebastiana Guillena Vicente Historia kolorów w tłumaczeniu Katarzyny Okrasko. Książka została
zilustrowana pięknymi akwarelami warszawskiej malarki Aleksandry Szczodry.

Aplikacja mobilna to nie jedyna nowość w ramach Wolnych Lektur. Już teraz na stronie internetowej www.wolnelektury.pl/towarzystwo możliwe jest wspieranie inicjatywy dowolną kwotą
w dowolnym czasie. Dofinansowanie przeznaczone jest w całości na opłacenie kosztów publikacji
nowych lektur i rozwój biblioteki. Użytkownicy, którzy wspierają projekt regularnie, zapraszani są
do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur i zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji.
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2 Kto z autorek i autorów przejdzie
do domeny publicznej w 2020 roku?

10

Podsumowaniem rozmów na temat

domeny publicznej jako dobra wspólnego
i przestrzeni, gdzie dzieje się kultura, stała
się prezentacja Marii Świetlik dotycząca
autorów i autorek, którzy wejdą do domeny
publicznej w 2020 roku. Będą to:
• Piotr Odmieniec Włast (Maria Konopnicka),
autor Baśni. Psalmodii
• Sigrid Undset, autorka Krystyny, córki Lavransa
• Margaret Mitchell, autorka Przeminęło
z wiatrem
• Stanisław Wyrzykowski, tłumacz Nostromo
Josepha Conrada
• Rudyard Kipling, autor Takich sobie bajeczek
• Friedrich Nietzsche, autor Zmierzchu
bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem
• Edgar Allan Poe, autor Opowieści
niesamowitych.
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3 Po d rę c zn i k : P ra w o a u t o rski e d l a p ro j ek tant ów
Maryla Bywalec przedstawiła słuchaczom podręcznik Prawo

autorskie dla projektantów stworzony z Weroniką Bednarską, Anną Golan,
Żanetą Lerche-Górecką i Agatą Korzeńską, autorką grafik (grafiki weszły
w skład jej portfolio do przewodu doktorskiego w Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach). Motorem napędowym do stworzenia publikacji była diagnoza braku solidnych podstaw wiedzy w temacie prawa autorskiego wśród
twórców, postawiona podczas propagowania edukacji w tym zakresie.
Podręcznik składa się z trzech działów. Pierwszy obejmuje zagadnienia teoretyczne (czym według prawa autorskiego jest utwór, jak udzielić licencji etc.). Drugi zawiera najczęściej zadawane przez projektantów
pytania i udzielone przez prawników odpowiedzi na nie, podzielone na trzy
grupy związane z procesem projektowym – przed podjęciem pracy twórczej, w trakcie tworzenia projektu graficznego i w czasie korzystania/rozpowszechniania gotowych projektów graficznych. Trzecią część podręcznika
stanowią wzory umów i przydatnych pism wraz z instrukcją wypełnienia
(dostępne także w edytowalnej wersji on-line).
Podręcznik można było wygrać w konkursie zorganizowanym przez
prelegentkę dla uczestników konferencji. Pojawiła się także możliwość
dołączenia do facebookowej grupy on-line, która wspiera projektantów
w zakresie rozwiązywania problemów prawa autorskiego – Prawo dla
projektantów So In Law.
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4 S ztuka i a rc h i w a , c zy li o m ea n d rach
pracy z c ud zy mi zd ję c ia m i
Weronika Gęsicka, fotografka i artystka wizualna,

opowiedziała słuchaczom o wyzwaniach autora, który pracuje
z materiałami archiwalnymi pochodzącymi z różnych źródeł.
I tak na przykład w projekcie Ślady połączyła mniej lub
bardziej autentyczne fotografie tak, żeby stworzyć album
rodzinny, gdzie prawda miesza się z fikcją. Na potrzeby realizacji dzieła przetwarzała różne materiały znalezione w Internecie,
głównie kupione w bankach zdjęć amerykańskie fotografie
z lat 80., do czego potrzebowała specjalnych licencji. Innym
przykładem są jej ilustracje do artykułów „New York Timesa”.
Wszystkie montaże ilustracji były wykonane w obrębie jednej
fotografii tak, by podkreślić niemożność ustalenia granicy
pomiędzy oryginałem a jego modyfikacją. Na potrzeby tego
projektu konieczne było wydanie licencji dla „New York
Timesa”, a także specjalnej umowy dla autorki zakładającej
możliwość upubliczniania i sprzedawania stworzonych
utworów.
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5 Przedruk i w i n t e re s i e k u l t u ry .
O potrzeb i e w s p ó ln y c h d ó b r d a w n i ej i d z i si a j
Teresa Święćkowska swoje wystąpienie rozpoczęła od wzbudzającego najwięcej emocji aspek-

tu prawa autorskiego – powszechnie zwanego piractwem. Od ponad 200 lat wydawcy przedstawiają te
same argumenty w zakresie nielegalnego kopiowania utworów – od rujnowania finansowego autorów,
przez okradanie wydawców z uczciwie zapracowanych zysków, po pustoszenie sfery twórczości. Prawo
autorskie traktuje utwory jak towar, a w istocie największym zagrożeniem dla kreacji jest silny monopol.
Immanuel Kant wspominał o dwóch wymiarach książek: pierwszym była komunikacja autora
ze społeczeństwem, drugim – książka jako obiekt obrotu handlowego, ponieważ po zejściu z prasy
drukarskiej staje się ona obiektem posiadania. Według Kanta książka powinna być jak najszerzej
dostępna – w przystępnej cenie i w odpowiednim systemie dystrybucji.
Na terenie Cesarstwa Niemieckiego w XVII i XVIII wieku wytworzył się proces wymiany dzieł
na targach księgarskich we Frankfurcie i Lipsku, który umożliwiał dystrybucję książek bez konieczności posiadania dużej ilości gotówki. Księgarze nie dysponowali kapitałem, dlatego wydawali zaledwie
kilka książek rocznie, a większą część tych wydań wymieniali na inne o podobnej liczbie stron, jakości
papieru czy druku.
System załamał się, gdy rynki saksońskie rozwinęły się, a tamtejsi księgarze nie chcieli już
wymieniać własnych, poczytnych książek na inne, mniej atrakcyjne. Doprowadziło to do sytuacji,
w której wielu księgarzy stanęło przed ultimatum: przedrukowywanie książek albo bankructwo. Tak
rozwinął się system przedruków. Choć argumenty przeciwników przedruków pobrzmiewają do dziś,
to jednak właśnie dzięki przedrukom nastąpiła znaczna popularyzacja osiągnięć niemieckiego oświecenia. Nawet niektórzy władcy XVIII wieku, jak Johanes Habsburg, by ułatwić dostępność książek,
opowiadali się za jednoczesnym wydawaniem prac w dwóch edycjach – droższej i tańszej.
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W przypadku porównania dwóch rynków wydawniczych przełomu XVIII i XIX wieku – niemieckiego, gdzie przedruki były dosyć powszechne, i angielskiego, który był mocno uregulowany prawnie, lepiej
wypada ten pierwszy. Rynek niemiecki był bardziej dynamiczny i różnorodny, korzystniejszy dla przeciętnego autora i dla czytelników. W Anglii natomiast zarabiali tylko nieliczni, a w związku z tym, że książka była
towarem luksusowym, mniej osób czytało. Tańsze przedruki umożliwiały więc mniej zamożnym członkom
społeczeństwa dostęp do twórczości, jednocześnie stanowiąc ważną funkcję korekty systemu dystrybucji
książek tam, gdzie monopol wydawniczy powodował wysokie ceny.
A gdzie tutaj miejsce na osobiste prawa autorów? Według Teresy Święćkowskiej osobiste prawa
autorów to tylko iluzja. Już w starożytności zauważono, że dzieło raz udostępnione publiczności nie jest już
własnością autora i żyje własnym życiem. Każdy autor jest dziedzicem tego, co stało się z utworem po jego
upublicznieniu – czy ulegało zmianom, przekształceniom, parodii czy krytyce.
Książki drukowane nie mają już monopolu na dostarczanie czytelnikowi treści, które coraz częściej
czytane są w formie cyfrowej. Niestety regulacje dotyczące mediów analogowych zostały przełożone na
media cyfrowe, łącznie z dużymi ograniczeniami prawnymi odbiorców, wynikającymi przede wszystkim
z wyjątków ustawowych. Ponadto nieliczne nowe rozwiązania, takie jak np. dotyczące dzieł osieroconych,
są tak rygorystyczne, że prawie pozostają bez znaczenia.
Prawo autorskie jest blokadą dostępu do nowych
treści. Dobrem wspólnym, którego trzeba bronić, jest
przede wszystkim zróżnicowany system dystrybucji
treści przy zachowaniu prywatności użytkowników.
Wprowadzanie kolejnych surowszych restrykcji
za naruszanie prawa autorskiego nie rozwiązuje
problemu, wręcz przeciwnie: pogłębia niedostosowanie
systemu do możliwości technologicznych i potrzeb
współczesnych społeczeństw.
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6 Domena publiczna a muzea – zawłaszczanie czy otwarty dostęp?
Czy muzea dorosły do tego, żeby dzielić się ze społeczeństwem swoimi dobrami cyfrowo?

Czy muzealnicy lubią się z domeną publiczną? Na te pytania odpowiadała Dominika Gałecka.
Wychodząc od problemu zrozumienia zasobu domeny publicznej ze względu na brak jej jednoznacznej
definicji w polskim prawie, prelegentka opowiedziała słuchaczom o dzisiejszych wyzwaniach
muzealników, dzieląc je na dwie grupy problemów. Pierwsza z nich dotyczy samego procesu
digitalizacji i wątpliwości prawnych z nim związanych. Jakie obiekty należą do domeny publicznej?
Czy zaliczamy do niej plakaty albo pocztówki, które są powtarzalne? Czy wzornictwo przemysłowe
jest objęte domeną? Jak szacować czas obowiązywania autorskich praw majątkowych w stosunku
do danego muzealium? Jak procedować z banknotami, monetami, obiektami etnograficznymi? Czy
digitalizacja przedmiotów prowadzi do powstania nowych utworów i niezależnych praw autorskich?
Druga grupa problemów dotyczy niejako nastawienia do digitalizacji pracowników muzeów
i koordynatorów placówek. Przede wszystkim muzea są „strażnikami dziedzictwa i dbania o dobro
osobiste autorów utworów ze swoich kolekcji” – widzą swoją misję w dbaniu o dziedzictwo
i ochronie zasobów. W procesie digitalizacji towarzyszy im nie tylko strach przed utratą decyzyjności
w zakresie dalszego wykorzystywania zdigitalizowanych zbiorów (chociażby wizja powstania idealnych
replik), lecz także obawa o spadek liczby odwiedzających, a tym samym spadek dochodów z biletów.
Ostatnie badania potwierdziły jednak, że dzieje się wręcz przeciwnie: udostępnienie zbiorów on-line
wzmaga zainteresowanie potencjalnych odwiedzających.
Dominika Gałecka przytoczyła szereg przykładów czerpania z domeny publicznej poprzez
digitalizację:
• próba zawłaszczenia obrazu Dama z łasiczką przez prywatne Muzeum Czartoryskich przy
okazji konkursu na reklamę piwa, czego skutkiem stał się konkurs na remiks utworu i próba zgłoszenia
Damy z łasiczką jako znaku towarowego
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• otwarty dostęp holenderskiego muzeum Rijks Studio
udostępniającego swoje zbiory i gotowe narzędzia do
edytowania utworów, cięcia, zapisywania fragmentów etc.
w celu inspirowania użytkowników obiektami domeny
publicznej
• cyfrowe zbiory muzeów Małopolski, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie zawierające informacje dotyczące praw autorskich
i regulaminy użytkowania
• Deklaracja Polityki otwartości Muzeum Historii Polski
• „Poużywaj sobie!” – kolekcje warszawskich instytucji
kultury w sieci, organizacja warsztatów kolaży i inspirowanie zasobami domeny publicznej
• Konkurs Mała Rzecz na projekt użytkowego prezentu
inspirowanego obiektami z zasobów Wirtualnych Muzeów
Małopolski.
Podsumowując, dzięki digitalizacji zbiorów, działania
muzeów zmieniają się na lepsze. W niedalekiej przyszłości
będziemy mogli „zwiedzać” coraz więcej zasobów kulturalnych on-line. Dążąc jednak do osiągnięcia cyfrowej dostępności wspólnego dziedzictwa, należy wciąż edukować,
badać i wspomagać muzea w zakresie stosowania
prawa autorskiego, gdyż potrzeba poszerzania wiedzy
w obszarze aspektów prawnych związanych z digitalizacją
zbiorów muzealnych jest nadal aktualna. Dominika Gałecka
zamierza dalej pomagać muzeom oraz badać polskie prawo
w procesie digitalizacji zbiorów muzealnych na tle praktyki
europejskiej.

17

7 Rewizja kanonu: znaczenie archiwum etiud Szkoły Filmowej
w Łodzi w badaniach nad historią polskiego kina
Katarzyna Malatyńska opowiedziała gościom o udostępnianiu archiwów łódzkich etiud filmo-

wych istniejących od 1949 roku. Zbiór obejmuje ponad 5000 etiud ze wszystkich lat funkcjonowania
szkoły i jest to największe archiwum jeśli chodzi o filmowe placówki edukacyjne. W archiwach znajdują
się filmy wybitnych twórców, których dzieła tworzą kanon polskiego kina, a także filmy artystów zupełnie dziś nieznanych, zasługujące jednak na uwagę ze względu na artystyczną rangę ich utworów.
Niestety część zbiorów została utracona w wyniku pożarów (tak powszechne kiedyś samozapłony
taśm), a część w związku z wprowadzeniem nowych przepisów przeciwpożarowych i koniecznością
przepisania utworów na nowe nośniki.
Udostępnianie zbiorów z archiwum to długotrwały proces wymagający dużych nakładów pracy
(w związku z czasochłonnością rekonstrukcji cyfrowej) i finansów. Jednak wydobywanie zapomnianych
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filmów, rekonstrukcja i udostępnienie pierwocin filmowców, którzy tworzyli dzieje polskiego kina, to
niepowtarzalna okazja do spojrzenia na przeszłość rodzimej kinematografii powojennej z nieco innej
perspektywy.
W 2017 roku szkoła uruchomiła platformę on-line: www.etiudy.filmschool.lodz.pl, na której
docelowo umieszczone mają być wszystkie produkcje szkolne. Natomiast w serwisie www.filmpolski.pl
dostępna jest wyszukiwarka filmów według tematów, słów kluczowych oraz narzędzia do wybierania
i zapisywania fragmentów filmów. Przy każdym z publikowanych filmów zostało zamieszczone krótkie
streszczenie. Zasoby te oraz narzędzia, w jakie wyposażono platformę, przeznaczone są nie tylko dla
filmowców, filmoznawców, historyków, lecz także miłośniczek i miłośników kina, którzy zechcą podążać
bocznymi i wciąż nieprzetartymi ścieżkami jego historii.
Etiudy dostępne on-line pozwalają spojrzeć nieco inaczej niż dotąd na produkcję szkolną. Wiele
filmów powstało na zamówienie instytucji państwowych, jak na przykład jeden z aktualnie najpopularniejszych, W pościgu za bandą (reż. Zbigniew Kiersztejn, 1954), został stworzony na zamówienie
Urzędu Bezpieczeństwa. I choć jest on na wskroś propagandowy, to niewątpliwie jest to doskonały
obraz rzeczywistości powojennej.
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8 Dzień Domeny Publicznej
Aleksandra Czetwertyńska przypomniała, że wspólne święto otwartej kultury, Dzień

Domeny Publicznej, obchodzone jest 1 stycznia. To wówczas domena publiczna powiększa się
o kolejne utwory, których autorzy zmarli 70 lat wcześniej. Jest to wydarzenie symboliczne,
a święto nieoficjalne, a jednak stanowi ważną datę zarówno dla artystek i artystów, jak
i wszystkich, dla których otwartość w kulturze ma znaczenie.
Międzynarodowe centrum wydarzeń Dnia Domeny Publicznej to Amsterdam. W Polsce
tradycja świętowania została rozpoczęta przed Fundację Nowoczesna Polska, a potem przejęta
przez organizacje zrzeszone w Koalicji Otwartej Edukacji.
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Centrum Cyfrowe wykorzystuje zasoby domeny publicznej w projektach realizowanych wokół Dnia
Domeny, takich jak:
• program Swoboda Użycia, przy którym NASA udostępniła wszystkie swoje materiały, mający na celu
zwrócenie uwagi na możliwości wykorzystania domeny do edukacji i twórczego swobodnego używania
• zeszłoroczne obchody Dnia Domeny Publicznej, których tematami przewodnimi były: zero waste
culture i ekologia treści
• akcja Poużywaj Sobie – zachęcanie do tworzenia kolaży ze zbiorów pochodzących z zasobów
domeny, pokazywanych później w przestrzeni publicznej
• współpraca z bibliotekarzami w celu przygotowania kursu wykorzystywania dzieł domeny publicznej.
Jako inspirację do czerpania z zasobów domeny publicznej przedstawiona została postać
Alfreda Whiteheada, którego dzieła przydatne do nauki matematyki przejdą do domeny publicznej
w 2020 roku. Wspomniano także Manifest Domeny Publicznej, który stworzony został przez
Stowarzyszenie Communia w 2010 roku, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej
organizacji: www.communia-association.org.
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9 Na początku była rycina
Karina Rojek z Instytutu

Kultury Miejskiej opowiadała
o ogromnym potencjale domeny
publicznej na przykładzie procesu twórczego zainspirowanego
rycinami Mateusza Deischa,
przedstawiającymi postaci XVIII-wiecznych ulicznych sprzedawców. Wersje kolorowe rycin,
zawierające zapisy nutowe i teksty charakterystycznych zaśpiewów, można znaleźć na stronie
www.szukamy.org.

Co można z rycinami
zrobić? Po pierwsze: reprint
grafik z tekstami popularnonaukowymi. Po drugie: można
odtworzyć zobrazowane na nich
postaci, zrekonstruować stroje,
a także zaśpiewy – zarówno
teksty, jak i melodie.
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Pragnąc odtworzyć zaśpiewy dr Marta Bieszk (Uniwersytet
Gdański) przeprowadziła analizę zapisanego języka. Wyniki badania naukowego doprowadziły do wniosku, że zaśpiewy nie zostały
zapisane ani w języku niemieckim, ani polskim, ale w oryginalnym
języku XVIII-wiecznego Gdańska. Badania rozpoczęły dyskusję nad
historycznym językiem w Gdańsku.
Badany splot kulturowy zainspirował pomysłodawczynie
do organizacji kolejnych inicjatyw – muzycznego hackathonu,
warsztatów programistyczno-muzycznych, wykładu o Mateuszu
Deischu, nagrania filmu z rekonstrukcji historycznej postaci.
Hackathon doprowadził do powstania i zremiksowania nowych
utworów. Powstały także wizualizacje połączonych w jedną całość
rycin. Kolejne pomysły pojawiały się lawinowo i często wynikały
z samego faktu pokazania rycin innym. Jedna rycina poruszyła
kilka wątków – film, naukę, grafikę, rekonstrukcję historyczną,
programowanie, muzykę, edukację kulturową. Temat języka
w XVIII-wiecznym Gdańsku stał się szczególnie ciekawy dla
językoznawców (badania naukowe, publikacje, wystąpienia
na konferencji), melodie i rytmika dla muzykologów etc.
Omawiany proces twórczy jest doskonałym przykładem
prowokowania do dalszych działań za sprawą wyłącznie jednego
utworu z domeny publicznej: XVIII-wiecznej ryciny. Inspiracja
do powstawania nowych utworów jest największym potencjałem
zasobów cyfrowych. Należy także podkreślić, że gdyby nie
domena publiczna pomysłodawczynie inicjatywy potrzebowałyby
ogromnych środków finansowych na prawo do udostępnienia
czy wykorzystania dzieła.
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10 Mikołaj Długosz: sztuka z odzysku
Tematem wystąpienia Pauliny Haratyk były prace fotografa Mikołaja

Długosza, które można zobaczyć m.in. na stronie internetowej artysty:
www.mikolajdlugosz.com. Zostały omówione dwa projekty twórcy: Pogoda
Ładna, stworzony na bazie zdjęć z rozmaitych archiwów – kurortów, miejsc
wypoczynkowych etc. (kolekcja obejmowała 130 letnich pocztówek z lat 70.
i 80. przedstawiających wakacyjną, słoneczną Polskę tamtych czasów), oraz
Real Photo, stworzony ze zdjęć przedmiotów użytkowych znalezionych
w Internecie. Co autorzy pokazywanych zdjęć chcieli uwydatnić, a czego
nie chcieli pokazać? Czy zdjęcia mówią o sfotografowanych przedmiotach,
czy o ich twórcach? Jak traktować kwestię wizerunku osób znajdujących się
na zdjęciach przedmiotów?

Mikołaj Długosz potrzebował zgód na udostępnianie zdjęć innych
autorów, np. sprzedawców z serwisu Allegro. Choć w intencji twórców materiały nie miały być dziełem, Długosz taki aspekt tych zdjęć odnalazł i podniósł
fotografie amatorskie do rangi sztuki. Co ciekawe, sam Długosz rzadko jest
przedstawiany jako twórca. Określenia jakie pojawiają się w stosunku do niego
to m.in.: „kreatywny kłusownik”, „archeolog fotografii”, kolekcjoner, kronikarz.
Niemalże nieograniczony dostęp do źródeł kultury powoduje, że współczesny widz często nie wie, co jest wartościowe i na co patrzy. Twórczość
Długosza dowartościowuje codzienne przejawy aktywności twórczej, dzięki
czemu sposób widzenia odbiorcy się zmienia, jego wyobraźnia zaczyna działać
i uruchamia się kreatywne podejście do otwartej kultury. Według Długosza
każdy jest twórcą bądź twórczynią niezależnie od intencji powstawania
i zastosowania własnych dzieł.
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11 Obiekty 3D jako przykład Otwartych Danych Badawczych
i kwestie ich praw autorskich
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego wymaga utrwalenia danych przedmio-

tów, by były do odtworzenia w perspektywie 20, 50 a nawet kolejnych 100 lat. Jak dotąd elementy
dziedzictwa kulturowego, takie jak zabytkowe przedmioty, zachowywane były za pomocą fotografii,
odlewów z gipsu, makiet. Można jednak założyć, że zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego
w przyszłości wymaga, aby były one zachowane w doskonalszej formie. Z nowymi możliwościami
przychodzi w tym zakresie technologia skanu 3D oraz druku 3D, o których opowiadał Szymon
Andrzejewski.
Aby uzyskać gotowy do dalszego przetworzenia model 3D, niezbędne jest działanie człowieka. Modele można uzyskać poprzez wykorzystanie zdjęć dookolnych obiektu, które są następnie
przetwarzane w programach komputerowych do modelowania 3D do postaci kopii obiektu w 3D
(fotogrametria). Drugą metodą jest wykonanie skanu 3D poprzez specjalny skaner. Ponadto można
samodzielnie wykonać model od podstaw. Czy techniki te są neutralne wobec praw autorskich?
Technika 3D nie jest uregulowana prawnie. Przykładem jest historia Jerry’ego Fishera, który
użył zwykłego aparatu i wykonał za jego pomocą setki zdjęć, które zamierzał połączyć w model 3D.
Zgłosiły się do niego jednak władze uczelni, domagając się usunięcia wszystkich materiałów z sieci
w związku z naruszeniem praw autorskich do rzeźb.
Czy skan 3D jest dziełem z wkładem pracy twórczej, co zapewnia mu ochronę prawnoautorską? Co z twórcą dzieła pierwotnego? Czy jego prawa są również chronione? A czy skan 3D
wykonywany przez maszyny jest czynnością pozbawioną indywidualnego charakteru?
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Przy założeniu, że skany i modele
3D nie są jednak chronione przez prawo,
obiekty na licencjach Creative Commons
należy umieszczać w otwartych repozytoriach danych do dalszego wykorzystania.
Takim repozytorium może być repozytorium
Most Danych. Jest to projekt, w ramach
którego trzy uczelnie: Politechnika Gdańska,
Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny udostępnią swoje dane
badawcze w ramach utworzonego repozytorium Otwartych Danych Badawczych.
Dane będą pochodziły z różnych dyscyplin
naukowych, takich jak chemia, inżynieria
mechaniczna, inżynieria lądowa, oceanografia, medycyna (np. 3D stimulation surgery
– program do operacji narządów), psychologia czy prawo. Wszystkie zbiory danych
będą odpowiednio opisane metadanymi,
które umożliwią ich odnalezienie i ponowne
wykorzystanie.
Gdzie już można znaleźć modele 3D
do wykorzystania w badaniach?
• www.sketchfab.com – różne instytucje
zamieszczają projekty 3D na licencji
• www.europeana.eu – zdigitalizowane
modele 3D obiektów architektonicznych
czy użyteczności codziennej.
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1 2 Ile oryg in a ln o ś c i w o r y g i n al e? P rz y z n an i e o ch ro n y p rawnoau tors kiej w k o n t e k ś c i e w p ł y w u n a d o m en ę p u b l i cz n ą
O to, ile oryginalności w oryginale, pytała słuchaczy Magdalena Wojdak. Wszystko już było.

Każdy utwór jest przetworzeniem innego. Swoboda przepływu informacji jest niebywała w skali
dziejów człowieka. Nowe technologie powodują, że obecnie każdy z nas może być twórcą i wyrażać
własną kreatywność na dziesiątki sposobów. Żyjemy w kulturze remiksu. Wszyscy mamy dostęp
do tych samych materiałów zamieszczanych w Internecie i wszyscy w swobodny sposób możemy
tworzyć nowe dzieła na bazie tych już istniejących. Powstały też nowe metody tworzenia oraz rozpowszechniania utworów, które są tańsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Niestety w związku z tym, że każdy tworzy i prawie każdy twór może być uznany za utwór
objęty ochroną prawnoautorską, nawet najdalej idące twierdzenia o rzekomym naruszeniu prawa
autorskiego można uznać za wiarygodne. Wielkie firmy prowadzą często bardzo agresywną politykę
dochodzenia roszczeń. Automatyczne sposoby egzekwowania praw autorskich, wdrażane przez
serwisy internetowe, takie jak np. Content ID YouTube lub system monitorowania praw autorskich
Facebooka, pogłębiają problem.
Ocena oryginalności i indywidualnego charakteru utworu powinna w większym stopniu
uwzględniać potrzebę ochrony domeny publicznej, która jest ważnym źródłem inspiracji dla przyszłych pokoleń twórców. Istniejące regulacje w zakresie praw autorskich okazują się często zbyt szerokie, przez co nie służą już rozwojowi twórczości i kulturowego zróżnicowania, a jedynie prywatnym
interesom jednostki. W nowoczesnym, cyfrowym społeczeństwie niepokój powinna budzić tendencja
do dostrzegania przejawów twórczości w każdym wytworze człowieka, bez refleksji w zakresie skutków przyznania takiej ochrony. Każdy utwór blokuje i ogranicza bowiem konkurencję (w tym twórczość innych) na bardzo długi czas.
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13 N i e każdy k ro k n a p r zó d t o kro k w d o b ry m k i eru n k u :
ja k prawni c y k urc zą d o m en ę p u b l i cz n ą
Kuba Gąsiorowski przybliżył słuchaczom definicję

domeny publicznej wynikającą z przepisów prawnych. Prelekcja
dotyczyła niepożądanych działań prawników prowadzących
do kurczenia domeny publicznej. Z czego wynikają?
Jak im zapobiec?
Gąsiorowski porównał domenę publiczną do wyścigu
z flagą w czasach odkryć nowych lądów. Aktualnie nadchodzi
nowa epoka, w której każdy chce chronić swoje pomysły
– to one są najwięcej warte. Następuje proces „grodzenia
domeny publicznej” – Boyle używa tego pojęcia
nawiązując do grodzenia wspólnych pól w Wielkiej
Brytanii w XVIII wieku, kiedy rodził się wczesny
kapitalizm oparty na własności prywatnej.
Dlaczego ten proces jest taki zły? Gąsiorowski
przypomniał wizję świata Philipa K. Dicka
z powieści Ubik z 1969 roku (1975 – polskie
wydanie w tłumaczeniu Michała Ronikiera),
gdzie wszystkie przedmioty były objęte
prawem własności intelektualnej i za każde
ich użycie trzeba było zapłacić.

30

Rozszerzenie praw własności intelektualnej to ograniczanie kolejnych kreatywnych źródeł
powstawania kultury. Gąsiorowski podał wiele przykładów takich działań, m.in.:
• znak towarowy „Cyberpunk” (zarejestrowany pod numerem 015991342 na rzecz twórców
serii gier o Wiedźminie, tj. CD Projekt RED, w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej)
• rejestrowane na wyłączność kolory
• pomysł na produkt ubezpieczeniowy objęty prawem autorskim (gdyby pomysł na fast food
z McDonalda został zarejestrowany, nie mielibyśmy Burger Kinga i KFC)
• próba objęcia znakiem towarowym smaku sera
• usunięcie art. 116 prawa własności przemysłowej
• niejasne granice czynu konkurencji pasożytniczej.
I choć pojawiają się coraz to nowsze narzędzia procesowe do poszukiwania ochrony własności
intelektualnej, to nowych pomysłów, jak chronić domenę publiczną, wciąż brakuje. Domena publiczna
jawi się jako nieskolonizowana ziemia w nowym świecie, którą każdy pragnie podbić i jako pierwszy
oznaczyć jej obszar „swoją flagą”. W tym kontekście prelegent przypomniał prognozy Jacka Dukaja
z powieści Po piśmie (Wyd. Literackie, Kraków 2019): powoli przechodzimy z epoki pisma do epoki
post-piśmiennej (epoki: „transferu przeżyć”). Tak jak dla poprzedniej epoki istotne było prawo własności rzeczy fizycznych, tak tu najważniejsze stanie się prawo własności intelektualnej. Stąd „grodzenie”
domeny publicznej w celu objęcia jej elementów „własnością” intelektualną. Prawnicy i ich klienci
kurczą domenę publiczną najczęściej w czterech przypadkach:
• kiedy prawnicy pragną zarobić („znajdę na to paragraf”)
• kiedy to sprawa ambicji prawników („wygrałem precedensową sprawę”)
• kiedy klienci są przekonani, że każdą sprawę można wygrać („jeśli ty tego nie zrobisz, znajdę kogoś,
kto to zrobi”)
• kiedy klienci bądź prawnicy straszą przeciwników wielkim odszkodowaniem w przypadku sporu procesowego („efekt kneblujący”).
Kto jest temu winny? Po pierwsze, należy zauważyć, że nie ma w Polsce debaty publicznej na
temat praw autorskich, a społeczeństwo obywatelskie nie angażuje się w sprawę. Po drugie, nie mamy
wyspecjalizowanych, wyedukowanych w tym zakresie sędziów. Sędziowie rozpoznają sprawy od cywilnych, przez gospodarcze po karne i nie mają szans specjalizować się z tak konkretnej dziedziny, jaką
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jest prawo autorskie, co jest potrzebne do oceniania konfliktów
interesów z nim związanych.
Po trzecie, brakuje interwencji
w prawodawstwie – definicja
utworu jest tak szeroka, że
w zasadzie obejmuje także to,
co nie powinno być definiowane
jak twórcze dzieło. Wreszcie,
wydawanych jest mnóstwo
artykułów dogmatyków, którzy
piszą pod potrzeby swoje lub
swoich klientów, nie zastanawiając
się nad skutkami dla pozostałych
użytkowników prawa autorskiego,
w tym domeny publicznej.
Sędziowie natomiast takie artykuły
czytają i na ich podstawie orzekają
prawo. Tym samym poglądy
dogmatyków zostają potwierdzone
w orzecznictwie i są dalej wykorzystywane przez kolejnych prawników.

33

14 Cz y b i b l i o t eka m o ż e
w y p o ż y cz a ć ksi ąż ki cy f rowe?
Czy w ramach tzw. przywileju bibliotecznego,

uregulowanego w art. 28 ustawy z 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
biblioteka może wypożyczać e-booki i audiobooki
mające tylko postać cyfrową, nieutrwalone
na materialnym nośniku? Joanna Hetman-Krajewska
rozwiała wątpliwości w tym zakresie.

W literalnym brzmieniu w art. 28 ustawy
prawnoautorskiej mowa o egzemplarzach.
Ale czy w 1994 roku, kiedy uchwalano ustawę,
komuś śniły się radykalne zmiany, jakie od tamtej
pory zaszły na rynku czytelniczym? Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 10 listopada 2016 roku
w sprawie Vereniging Openbare Bibliotheken
v. Stichting Leenrecht, C-174/15, potwierdza,
że w zakresie użyczania publikacji przez biblioteki
kopie cyfrowe należy zrównać z materialnymi
nośnikami i objąć tym wyjątkiem od praw autorskich
– o ile biblioteka dokonuje użyczenia kopii cyfrowej
w sposób substytuujący wypożyczenie egzemplarza
(model one copy – one access). Wyczerpanie prawa autorskiego z egzemplarza nie dotyczy obrotu
egzemplarzami cyfrowymi.

34

Niestety, polskie biblioteki trzymają się tradycyjnej
nomenklatury, zgodnie z którą egzemplarz to fizycznie
istniejąca kopia. By unowocześnić działalność bibliotek,
uatrakcyjnić ich ofertę i zwiększyć dostępność, niezbędna jest zatem ingerencja ze strony ustawodawcy. Rozwój
nowych technologii, w tym w zakresie nowych możliwości
dostępu do treści chronionych prawem autorskim, sprawia,
że tradycyjne pojęcia prawa autorskiego wymagają nowej
interpretacji, uwzględniającej zmieniające się sposoby
eksploatacji utworów i innych przedmiotów praw własności intelektualnej. Prelegentka przytoczyła fragment opinii
rzecznika generalnego odpowiadający na pytanie, czy
biblioteki przetrwają nowe przeobrażenie środowiska.
Rzecznik wskazał na doniosłą rolę misji społecznej bibliotek.
Konieczna jest jednak reinterpretacja analogowych przepisów prawa autorskiego do realiów cyfrowych. Prawo
powinno być dostosowane do nowych zjawisk gospodarczych i technologicznych. Dotyczy to m.in. eksploatacji
cyfrowych kopii utworów, w tym książek. Upieranie się
przy tradycyjnych definicjach sprawia, że cele szeregu
rozwiązań przyjętych w obszarze prawa autorskiego nie
mogłyby zostać zrealizowane, tracąc swoją skuteczność.
Jest to widoczne m.in. w obszarze dozwolonego użytku
publicznego, w tym tzw. przywileju bibliotecznego. Cel
przywileju bibliotecznego, który polega na zapewnieniu
społeczeństwu dostępu do wytworów ludzkiej kreatywności
(twórczości) na różnych jej obszarach, ma szczególną doniosłość. Nadmiernie tradycyjne postrzeganie jego zakresu
niweluje natomiast jego efektywność, dlatego trzeba go
dostosowywać do dzisiejszych realiów cyfrowych.
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15 Re-use, czyli jak działać mądrze i zgodnie
z prawem
O wyzwaniach prawnych i instytucjonalnych, z jakimi spotyka się

w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym, opowiedziała
słuchaczom Ewa Korzeniowska.

FINA to instytucja utworzona dwa lata temu, kontynuująca
dotychczasową działalność połączonej Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Swoje nieustannie powiększające się
zasoby publikuje w Internecie. Zajmuje się gromadzeniem, katalogowaniem i restaurowaniem dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcją,
rejestracją i upowszechnianiem polskiej kultury audiowizualnej. Poprzez
serwis Ninateka udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo
dotyczących kultury. Od niedawna wszystkie archiwizowane przez
FINA zbiory, ponad 15 000 jednostek archiwalnych, można przeglądać
w stacjonarnym Archiwum FINA w siedzibie Instytutu. FINA jest
również koproducentem polskich filmów w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Postępująca cyfryzacja
zbiorów, postęp technologiczny, a także powszechna dostępność
treści w Internecie powoduje jednak pewien zamęt. Po co nam prawa
autorskie, kiedy wszystko jest dostępne w sieci chwilę po kliknięciu?
Po co mamy pilnie przeszukiwać często trudno dostępne strony instytucji
kultury i bibliotek w poszukiwaniu interesujących nas treści? I w końcu,
skoro internetowe korporacje mogą w zasadzie wszystko, po co mam się
przejmować nakładanymi na mnie, użytkownika, ograniczeniami?
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Duże kolekcje FINY, o niejednorodnym charakterze, często generują wiele problemów i niejasności
związanych z możliwościami wykorzystania i ponownego wykorzystania zasobów. Przede wszystkim zbiory
objęte są prawami autorskimi, jedynie niewielka część
z nich jest w domenie publicznej, a niektóre utwory
są udostępniane wyłącznie w ramach licencji. Niestety, nawet przy tak elastycznej polityce udostępniania
zbiorów wiele instytucji nie chce udostępnić Filmotece
swoich materiałów.
FINA stara się umożliwić w jak najpełniejszy
sposób wykorzystanie swoich zasobów. W 2017
roku została zorganizowana konferencja na temat
ponownego wykorzystania materiałów filmowych
i audiowizualnych w instytucjach kultury. Pomimo
sukcesu wydarzenia okazało się, że udostępnianie
materiałów do celów pozaedukacyjnych jest bardzo
trudne. Stąd FINA skupia się w głównej mierze na
wykorzystaniu swoich zbiorów na potrzeby edukacji
– projekty tworzone są tak, by odpowiadały podstawom programowym i integrowały zbiory z oczekiwaniami użytkowników i potrzebą edukacyjną. Inicjatywy
mają być łatwe do odtworzenia bez użycia specjalistycznego sprzętu. FINA wykorzystuje także zasoby
cyfrowe muzeów, jak chociażby Europeany czy Polony.
Ponadto odchodzi od tzw. podawczego toku nauczania
i stawia na budowanie relacji z uczniami, nauczycielami oraz innymi odbiorcami swoich działań, wreszcie,
edukuje w zakresie prawa autorskiego i wykorzystania
zasobów cyfrowych (archiwalnych i nie tylko) w edukacji.
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16 Misja: kultura
Podczas wieczornej części wydarzenia odbyło się spo-

tkanie z Filipem Springerem i Barbarą Klicką, ambasadorami
Wolnych Lektur. Rozmowę pod hasłem Misja: kultura poprowadziła Olga Wróbel.

Goście zostali zapytani o powody, które skłoniły ich
do wspierania Wolnych Lektur. Barbara Klicka jest zdania, że
wolny dostęp do kultury z wysoką jakością treści i uregulowaniem praw autorskich powinien być wyposażeniem każdego
współczesnego człowieka. Na Wolnych Lekturach znajduje
się duża kolekcja literatury żydowskiej i obszerne zbiory poezji. Możemy tam także znaleźć utwory, które gdzie indziej
nie są dostępne, takie jak tłumaczenia Michała Freedmana.
Filip Springer uważa za oczywiste wspieranie inicjatyw szerzących wolny dostęp do kultury. W czasie pisania
w Danii swojej ostatniej książki (Dwunaste: Nie myśl, że
uciekniesz, Wyd. Czarne, Wołowiec 2019), na własnej skórze przekonał się, że są miejsca, gdzie udostępnianie on-line
książek o wszelakiej tematyce jest normą. Na jakim etapie
jest proces digitalizacji książek w Polsce? „Niestety – mówi
Springer – jeszcze nie ma szans na pisanie wyłącznie
w domu, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Dolnośląskie biblioteki mają część zdigitalizowanych zbiorów,
a są nawet takie, które skanują dla mnie na bieżąco. Faza
procesu jest jednak nieporównywalna”.
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Barbara Klicka opowiedziała słuchaczom, jak wygląda pozyskiwanie twórców do Wolnych Lektur.
Rozmowy z nowymi autorami polegają głównie na zażegnywaniu lęków dotyczących „ukochanych dzieci
twórców, nad którymi nie będą mieli kontroli”. Umowa, która zostaje podpisana pomiędzy fundacją
a twórcą, bardzo dba o interes autora, który dalej ma prawo dysponowania swoimi dziełami. Sam proces
redakcyjny jest bardzo żmudny. Nie ma nic bardziej mylnego niż stwierdzenie, że wystarczy skan książki.
Oprócz skanu wykonywana jest redakcja techniczna, redakcja merytoryczna, obróbka pod określone
formaty. Dopiero po przejściu tych wszystkich etapów można opublikować dzieło na portalu.
Już niedługo na Wolnych Lekturach pojawi się książka Filipa Springera Zegarmistrz (2017),
która do tej pory była dostępna tylko w niewielkiej liczbie egzemplarzy w ramach projektu Kolekcja
Wrzesińska realizowanego przez miasto Września. Dzięki temu utwór będzie dostępny dla szerokiego
grona sympatyków autora i nie tylko.
Filip Springer powiedział, że nie miał obawy utraty kontroli nad swoim dziełem. „Zakładam,
że wszyscy pracujemy profesjonalnie i to wystarczy. Nie ma masowego czytelnictwa w Polsce,
a ja nie jestem masowym autorem. Poza tym istnieją dowody na gigantyczną używalność i przydatność społeczną utworów udostępnianych publicznie. To jest wyrównywanie szans!”. Pisarz opowiedział o poruszającym doświadczeniu, kiedy przyszła do niego kobieta po autograf w Miedziance
(Wyd. Czarne, Wołowiec 2017). Zauważył, że to jedna z jego starszych książek, a kobieta
z zawstydzeniem przyznała, że wszystkie inne miała wydrukowane z „chomika”. „Mnie to zupełnie
nie przeszkadzało i przypomniała mi się kradzież butów Oskara Hansena w Wilnie. Jak on jako
dziecko wyszedł w tych butach i potem matka znalazła go gdzieś siedzącego boso. Powiedziała,
że ktoś tych butów widocznie bardzo potrzebował”. Autor przyznał, że cieszy się, iż Wolne Lektury
zwalniają ludzi z takich wyrzutów sumienia, jakie miała „pani od Miedzianki”.
Na pytanie, jakie książki czyta – papierowe czy w wersji elektronicznej – Filip Springer
odpowiedział, że prywatnie ogranicza liczbę książek w domu. Dzieła powyżej 400 stron zawsze
zgrywa na czytnik, w podróży czyta głównie książki elektroniczne. Dodatkowo ma już opracowany system notatek, który stosuje. Wiele jednak zależy od rodzaju książki i poziomu jej trudności.
Natomiast Barbara Klicka ma raczej skłonność do papieru. Ostatnio przy okazji sprzątania w piwnicy odnalazła pięć dużych kartonów książek. „Pomyślałam: jaki jest sens je trzymać, skoro o nich
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zapomniałam. Zaczęłam jednak przeglądać jedną po drugiej i wiedziałam, że nie potrafię się ich
pozbyć, za bardzo je lubię. (…) Mój mąż ma w zwyczaju ściąganie z Internetu olbrzymich ilości płyt
i wybierania tego, co chce kupić. Uważam, że to dobry i uczciwy system”. Choć wciąż w związku
z rosnącą dostępnością mamy problemy z wiarygodnością źródeł. Barbara Klicka podkreśla, że Wolne Lektury zapewniają status prawny tekstu. Mamy pewność co do legalności źródła, a także pewność merytoryczną zawartości ściąganej do komputera. Pobieramy wysoko jakościową zawartość.
Olga Wróbel była ciekawa, co ostatnio najbardziej „porwało” gości jeśli chodzi o książki.
Filip Springer napomknął, że dzisiaj mamy olbrzymią nadprodukcję nowości książkowych. „Wydaje
mi się, że z tego wynika zwrot do tyłu, przynajmniej u mnie – sięgam po rzeczy sprawdzone. Nie
czytam tego, co mi się nie spodoba, więc często zaczynam i nie kończę”. Barbara Klicka również
przyznała się do czytania książek sprzed lat. Powróciwszy do Lalki czuła, że odkrywa w niej wciąż
coś nowego. Ostatnio zachwyciła ją także książka filozoficzna Catherine Malabou. Pisarze zostali
też zapytani o wymarzone książki, które mogłyby się znaleźć na Wolnych Lekturach. Filip Springer
wybrał Stanisława Lema i science fiction. „Lem to wspaniały pomysł” – potwierdziła Klicka i dodała:
„Może Skamandryci?”.
Wolne Lektury są wymarzonym miejscem dla poetów, także aktualnie tworzących. W Polsce
dochodowość poezji jest bardzo niska – książki nie mają dystrybucji. Nakład wyczerpuje się na
krytyków literackich i znajomych. Za to na Wolnych Lekturach dla poezji jest dużo miejsca. W tym
roku porównywano statystyki polskiej biblioteki cyfrowej Polony do Wolnych Lektur i wyniki wskazywały na około 600 tysięcy użytkowników Polony do 16 milionów użytkowników Wolnych Lektur.
Jeśli chodzi o kwestie techniczne, trzeba zauważyć, że dostępne są zarówno motywy, jak i indeksy,
wskazane cytaty. Z pewnością jest to bardzo pomocne narzędzie dla uczniów, nauczycieli, studentów czy badaczy i badaczek.
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