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Polityka otwartości w instytucji kultury

Fot.storiesofchange, CC BY.



Kontekst

Fot. Alexander Baxevanis, CC BY, Flickr.com



NYPL Public Domain Collections http://publicdomain.nypl.org/



British Museum, kolekcja 3D na Sketchfab https://sketchfab.com/britishmuseum



British Library Creative Projects http://blpublicdomain.wikispaces.com/Creative+Projects



Polityka Otwartości MHP http://muzhp.pl/pl/c/1526/deklaracja-polityki-otwartosci-mhp



Open Source w Cooper Hewitt https://www.cooperhewitt.org/open-source-at-cooper-hewitt/



Graf. Smithsonian:	Wikipedia	views,	The	Impact	of	Open	Access	on	Galleries,	Libraries,	Museums,	&	Archives,	
Effie	Kapsalis,	2016,	
http://siarchives.si.edu/sites/default/files/pdfs/2016_03_10_OpenCollections_Public.pdf



Rozpoznanie Twoich potrzeb

Fot. Tomek Mikołajczyk, CC0



Która cecha zasobów cyfrowych 
jest najważniejsza z 
perspektywy pracowników 
instytucji?



1. maksymalnie szeroka i łatwa dostępność dla użytkowników,

2. wysoka widoczność w sieci,

3. wysoka jakość techniczna,

4. dostępność techniczna dla osób o specjalnych potrzebach

(np. osoby niewidome i niedowidzące),

5. edukacja w tematach podejmowanych przez instytucję,

6. możliwość wykorzystania przez edukatorów,

7. łatwość wykorzystania w pracy naukowej

8. możliwość zarabiania na zasobach

9. pewność prawna co do tego, jak zasób może być

wykorzystywany.



Która cecha zasobów cyfrowych 
jest najważniejsza z 
perspektywy odbiorców działań 
instytucji?



Która cecha zasobów cyfrowych 
jest najważniejsza z 
perspektywy misji tej instytucji?



Praca nad polityką

Fot. NASA, domena publiczna w USA.



Polityka reguluje zasady jakie 
dana instytucja przyjmuje dla 
udostępniania swoich zasobów 
oraz to w jaki sposób chce 
ułatwiać i promować ich 
maksymalne wykorzystanie 
poprzez odpowiednie 
rozwiązania prawne, techniczne 
i komunikacyjne. 



Deklaracja otwartości to 
publiczna zachęta do 
korzystania z zasobów 
instytucji. Działa jako sygnał dla 
obiorców o misji instytucji i 
drogowskaz dla pracowników 
instytucji przy podejmowaniu 
decyzji o własności 
intelektualnej.



Lista “niezależnych” kont naukowych agend rządowych USA (27.01.2017)



Wyszukiwalno
ść/odkrywalno

ść:
oznaczenia, 
metadane, 
prezentacja

Swoboda 
wykorzystania 

np. licencja 
CC BY

Dostępne 
technologiczni
e (WCAG 2.0 

AA)

Dostępne na 
WWW

Odbiorca ma prawo tylko
korzystać w ramach dozwolonego
użytku.

Odbiorca ma prawo wykorzystać
zgodnie ze swobodami w licencji.

Czego dotyczy?



Utwór

Przeniesinie praw
majątkowych

W	wyniku umowy
o	pracę

Jasny zakres
obowiązków?

Co	z	
wolontariuszami?

Umowa z	
przeniesieniem
praw (np.	o	
dzieło)

Jakie pola
eksploatacji?

Dziedziczenie
(pozyskiwanie

praw od	
spadkobierców

Jak negocjować?

Licencja

Wyłączna - dla
jednego podmiotu

Co	mogą zrobić z	
tym partnerzy

naszych
projektów?

Niewyłączna - dla
wielu podmiotów

(np.	Creative	
Commons)

Którą wybrać?

Porządki w prawie



Utwory

Wideo

Prawa
producentów i
wykonawców

Muzyka

Prawa
producentówi
wykonawców?

Zdjęcia

Ochrona
wizerunku i praw
osób trzecich?

Teksty

Druk a	WWW?

Kod
oprogramowania

Własne a	
współtworzone?

Dane

Ochrona baz a	
ochrona treści

Inne (np.	fonty)

Specjalistyczne
licencje?

Porządki w zasobach



Porządki w kodzie…

Konceptualna mapa otwartego i wolnego oprogramowania FLOSS 
(Free/Libre Open Source Software). Żródło, Wikipedia, aut. VARGUX, lic. CC BY 3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ConceptualMapFLOSS.png







Czym warto się kierować?

Fot. NASA, domena publiczna w USA



OpenGLAM principles
1. Uwalnianie metadanych o posiadanych obiektach do 

domeny publicznej (np. na licencji CC0).

2. Publikowanie uworów, do których wygasły prawa 

autorskie majątkowe jako dostępnych w domenie 

publicznej.

3. Jasne i zrozumiałe oznaczenia warunków prawnych, na 

jakich dostępne są utwory w kolekcji.

4. Publikowanie w otwartych formatach.

5. Tworzenie możliwości i ułatwianie ponownego 

wykorzystania oraz angażowania publiczności do 

korzystania z kolekcji.

http://fbc.pionier.net.pl/pro/informacje-ogolne/zasady-
otwartych-instytucji-kultury-openglam-principles-v-1-0/



Rekomendacje Europeany w 
zakresie udostępniania z myslą o 
wykorzystaniu w edukacji
1. Należy udostępniać takie zbiory dziedzictwa, które 

odpowiadają na zapotrzebowanie edukatorów 

i edukatorek.

2. Zbiory powinny być łatwe do odnalezienia; 

przygotowując metadane należy uwzględnić język 

i pojęcia wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.

3. Zbiory powinny być publikowane w odpowiednim 

kontekście (z informacjami dotyczącymi miejsca i czasu 

powstania, autora, praw autorskich itp.).

4. Zbiory powinny być udostępniane w plikach 

o odpowiedniej jakości.



5. Zbiory powinny być udostępniane na zasadach 

gwarantujących swobodne wykorzystanie w działaniach 

edukacyjnych (warto pamiętać, że wyjątek dozwolonego 

użytku nie obejmuje całego spektrum działań 

edukacyjnych!).

6. Zbiory powinny być szybko i łatwo dostępne bez 

konieczności logowania oraz z gwarancją stałej postaci 

adresów URL.

7. Zbiory cyfrowe powinny być udostępniane w sposób 

gwarantujący ich interoperacyjność, tj. umożliwiający ich 

swobodne agregowanie, łączenie, wymienianie 

i wykorzystywanie. 



Wymogi i rekomendacje 
otwartości w konkursach 
publicznych i prywatnych
1. Program Operacyjny Wiedza i Rozwój (POWER) 

2. Erasmus+

3. Granty badawczo-rozwojowe Horyzont 2020

4. Konkursy Ministerstwa Kultury (wybrane)

5. Konkursy Min. Spraw Zagranicznych i Senatu na 

działania na rzecz Polonii.



Wdrażanie

Tekst polityki

Procedury Wsparcie
zespołu

Promocja
polityki



Ewaluacja

Ocena	wdrożenia	(wewn.)

Badania	oddziaływania	polityki	(zewn.)	

Uzupełnianie	procedur	i	dalsze	wsparcie	procesu	wdrażania	
(szkolenia,	konsultacje)



Polityka i deklaracja otwartości 
to nie gotowy produkt. Czy 
pasuje do danej instytucji, jakie 
powinny być, jak powinny być 
wdrażane zależy od tej 
instytucji: jej misji, potrzeb 
zespołu, efektu jaki chcą 
osiągnąć u odbiorców.



Dziękuję za uwagę!

Kontakt: kamilsliwowski@gmail.com

@kasliwowski

Tę prezentację możesz:

Dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0


