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OTWARTE UDOSTĘPNIANIE
polityka otwartego udostępniania muzealiów
współpraca z Małopolskim instytutem kultury i projektem wirtualne muzea małopolski

Digitalizacja pracy Krištofa Kintery, All My Bad Thoughts. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 2015, fot.  Marek Święch, CC BY MIK
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Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal de-
kady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte mo-
dele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W ramach 
programu „Otwarta kultura” wspieramy instytucje kultury we 
wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zaso- 
bów oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami.

Na potrzeby Małopolskiego Instytutu Kultury oraz realizowanego 
przez niego projektu Wirtualne Muzea Małopolski, przeprowadzi-
liśmy proces rozpoznania i porządkowania statusu prawnego zaso-
bów  oraz opracowaliśmy rekomendacje dotyczące sposobów ich 
udostępniania, ujęte w Regulaminie będącym deklaracją polityki 
otwartości MIK.
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Centrum Cyfrowe, we współpracy z zespołem Małopolskiego Instytutu Kultury, pracowało nad rozpo-
znaniem i uporządkowaniem statusu prawnego dwóch zasadniczych - i obszernych - grup zasobów. 

Pierwszą stanowiły zasoby MIK, posiadane i produkowane przez instytucję. Obejmowały one zarówno 
te zasoby, które powstają na zamówienie MIK, jak i te tworzone przez pracowników instytucji, wolonta-
riuszy, stażystów. Druga grupa obejmowała zasoby udostępniane w ramach projektu Wirtualne Muzea 
Małopolski, które pochodzą od 39 instytucji z całego regionu. 

Ze względu na duże zróżnicowanie tych zasobów, a także rozbieżności w sposobie ich opisu i dokumen-
tacji, proces ten był złożony i często wymagał szczegółowego rozważania pojedynczych przypadków. 
Jego złożoność nie okazała się jednak przytłaczająca - przede wszystkim dzięki jasno określonemu 
celowi i kierunkowi działań. 

Za punkt wyjścia dla całego procesu posłużyła misja Małopolskiego Instytutu Kultury, pojmowana jako 
wspieranie rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa oraz użycie nowych technologii dla edukacji i promo-
cji małopolskiego dziedzictwa kultury. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób misję 
tę można wypełniać najbardziej efektywnie, stworzyło zasadnicze ramy dla rekomendacji, które stały 
się podstawą Regulaminu i stojącej za nim polityki otwartości całej instytucji. 

JAK 
PRACOWALIŚMY

Detal wazy emaliowanej, Zamek Królewski na Wawelu, CC BY Wirtualne Muzea 
Małopolski 
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Małopolski Instytut Kultury pojmuje swoją misję jako wyjście naprzeciw swoim odbiorcom. Ta 
postawa przełożyła się na sposób, w jaki instytucja zinterpretowała wynikające z tej misji 

zadanie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa, przy wsparciu technologii jako narzę-
dzia promocji i edukacji. 

Wyrazem otwartej postawy MIK są konkretne zapisy znajdujące się w Regulaminie stworzonym 
we współpracy z Centrum Cyfrowym. Jest on jednym z pierwszych w Polsce przykładów dobryk 
praktyk w zakresie udostępniania zasobów dziedzictwa i zasobów własnych instytucji kultury.  
U jego podstaw znajdują się dwie istotne decyzje. Pierwsza to przyjęcie - zgodnie z rekomenda-
cjami Komisji Europejskiej oraz NIMOZ - że digitalizacja zasobów z domeny publicznej nie tworzy 
nowych praw autorskich. W praktyce oznacza to, że zdigitalizowane zasoby znajdujące się w do-
menie publicznej można rozpowszechniać w internecie bez ograniczeń wynikających z ochrony 
prawa autorskiego. 

Druga decyzja dotyczy procesów wewnątrzinstytucjonalnych i jest wyrazem otwartego sposobu 
pojmowania przez MIK swojej społecznej roli jako publicznej instytucji kultury. Małopolski Insty-
tut Kultury postanowił wykorzystać licencje Creative Commons do udostępniania zasobów, które 
nadal objęte są ochroną prawa autorskiego, a do których instytucja posiada stosowne prawa. 

OD MISJI  
DO OTWARTOŚCI

Digitalizacja Uczennicy w wieńcu z róż – z cyklu Głowy wawelskie Xawerego Duni-
kowskiego. Zamek Królewski na Wawelu, 2014, fot. Marek Święch, CC BY MIK
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Misją Małopolskiego Instytutu Kultury jest wspieranie 
rozwoju kultury, ochrona dziedzictwa, użycie nowych 
technologii dla promocji i edukacji w zakresie małopol-
skiego dziedzictwa kultury.

Wypełniając to zadanie, chcemy, aby Zasoby znajdują-
ce się w domenie publicznej były ogólnodostępne dla 
całego społeczeństwa bezpłatnie, w wysokiej rozdziel-
czości, bez znaków wodnych i innych ograniczeń tech-
nicznych.

Z Zasobów będących w domenie publicznej można ko-
rzystać bezpłatnie, zarówno na użytek własny jak i ko-
mercyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i na zasadach opisanych w Regulaminie.
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Zasoby, które nadal objęte są ochroną prawa autor-
skiego, do których posiadamy stosowne prawa autor-
skie, udostępniamy na wolnej licencji Creative Com-
mons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 PL). 

Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu zainspirujemy 
nauczycieli, uczniów, naukowców, miłośników sztuki 
i przedsiębiorców do kreatywnego i innowacyjnego 
korzystania z udostępnionych przez nas Zasobów.

Regulamin, Wir-
tualne Muzea 
Małopolski, zob. 
ht t p : // mu z e a .
malopolska.pl/
regulamin
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Strategia przyjęta przez Małopolski Instytut Kultury pokrywa się z rekomendacjami zawar-
tymi w broszurze na temat prawnych aspektów dzielenia się zasobami dziedzictwa opraco-

wanej przez zespół ekspertów na zamówienie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów1.  Otwarte udostępnianie rozumiane jest tam zgodnie z definicją sformułowaną w „Za-
sadach otwartych instytucji kultury” (Open GLAM Principles)2. 

Odwołując się do powyższych rekomendacji, autorzy wspomnianej broszury formułują cztery 
podstawowe reguły, które przyjąć powinno muzeum mając na uwadze jak najszersze udostęp-
nienie zbiorów. Zasady te rozciągnąć możemy także na inne instytucje kultury i dziedzictwa. 

Digitalizacja zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, fot. Marek Święch, CC BY MIK 

ZASADY 
OTWARTOŚCI

• Muzeum  nie powinno nakładać ograniczeń z tytułu praw au-
torskich na cyfrowe reprezentacje muzealiów znajdujących się 
w domenie publicznej.

• W procesie digitalizacji nie należy tworzyć praw do cyfrowych 
odwzorowań muzealiów, dodatkowych wobec praw chroniących 
same muzealia.

• W przypadku utworów, do których istnieją prawa autorskie i są  
one w posiadaniu muzeum, dobrą praktyką jest ich udostępnie-
nie do swobodnego wykorzystania na wolnej licencji.

• Metadane opisowe muzealiów powinny zostać udostępnione w 
domenie publicznej. 

Otwarte udostępnianie zbiorów oznacza redukowanie 
barier prawnych, ekonomicznych i technicznych dla do-
stępu i korzystania z tych zbiorów.

1. zob. http://bit.
ly/1Evx0Yt
2. zob. http://bit.
ly/1JGPVv8
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