Domena  publiczna.  
Udostępnianie

Oznaczanie  domeny  publicznej
CZYM  JEST  DOMENA  
PUBLICZNA?

Za domenę publiczną uznajemy dobro wspólne: zbiór
utworów, z których każdy może korzystać bezpłatnie
i wyłącznie z ograniczeniami wynikającymi z autorskich
praw osobistych, ponieważ wygasły już do nich autorskie
prawa autorskie majątkowe, bądź też utwory te nigdy nie
były przedmiotem prawa autorskiego.

zob. więcej: http://centrumcyfrowe.pl/infografika-o-prawie-autorskim/

KIEDY  WYGASAJĄ  AUTORSKIE  
PRAWA  MAJĄTKOWE?

W wypadku większości utworów, prawa autorskie
majątkowe wygasają 70 lat po śmierci autora. Oznacza to,
że po upływie tego czasu możemy te zasoby swobodnie
wykorzystywać, pamiętając o tym, że wciąż obowiązują
prawa osobiste, co oznacza, że korzystając z utworu
powinniśmy podpisać autora.
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CO  TO  OZNACZA?

Oznacza to, że twórczość artystów, których utwory
przeszły do domeny publicznej stanowi rezerwuar,
z którego każdy z nas może czerpać tworząc własne dzieła
i produkty. Na przykład, plakaty promujące wykorzystanie
zasobów z domeny publicznej na obchody Dnia Domeny
Publicznej.

Plakaty znajdziesz na stronie: www.domenapubliczna.org

Znak Domeny Publicznej
PO  CO  INSTYTUCJOM  ZNAK  
DOMENY  PUBLICZNEJ?

Udostępniając zdigitalizowane zasoby z kolekcji, instytucje
mogą wykorzystać Znak Domeny Publicznej, aby dać swoim
odbiorcom wyraźną informację na temat statusu prawnego
konkretnego utworu. Zasoby z domeny publicznej mogą
bowiem być przez nich wykorzystywane i przetwarzane (re-use)
do własnych celów. Dzięki jasnej informacji na temat statusu
utworu, potencjalni użytkownicy nie muszą się obawiać, że
naruszą prawo korzystając z utworu.
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CZYM  JEST  ZNAK  DOMENY  
PUBLICZNEJ?

Znak Domeny Publicznej 1.0 (ang. Public Domain Mark)
to prosta grafika informująca o braku ograniczeń prawa
autorskiego w stosunku do danego utworu.
Mechanizm, którym rządzi się domena publiczna, różni się od
pozostałych narzędzi Creative Commons. Domena publiczna
nie jest licencją. Utwór z domeny publicznej może oznaczyć
każdy (nie tylko twórca), kto ma wiedzę na temat jego statusu
prawnego. Znak nie tylko dostarczy innym użytkownikom
informacji na temat swobód i ograniczeń prawnych względem
utworu, lecz także pozwoli im łatwo wyszukać go wśród innych
treści na otwartych licencjach w wyszukiwarkach
internetowych i agregatorach, takich jak Europeana.
Znak Domeny Publicznej to szczególnie przydatne narzędzie
dla instytucji kultury – muzeów, archiwów, galerii i bibliotek,
które udostępniają online cyfrowe zbiory dziedzictwa kultury
znajdujące się w domenie publicznej.

zob. https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

JAK  UŻYWAĆ  ZNAKU  
DOMENY  PUBLICZNEJ?

Znaku można używać w opisach metadanych (np. w polu rights
w systemie Dublin Core) lub kopiując go i umieszczając obok
tytułu i autora utworu. Stworzono narzędzie, które ma ułatwić
posługiwanie się Znakiem Domeny Publicznej. W
udostępnionym formularzu wystarczy podać autora i nazwę
utworu, a także dane osoby albo organizacji identyfikującej. Na
tej podstawie serwis wygeneruje kod HTML, który należy
umieścić razem z dziełem na stronie internetowej.
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JAK  DZIAŁA  ZNAK  DOMENY  
PUBLICZNEJ?

Informacje zawarte w kodzie mają format czytelny dla
oprogramowania, co pozwoli wyszukiwarkom indeksować
dodatkowe informacje na temat utworu. Dzięki temu utwór
można łatwiej znaleźć w internecie i dowiedzieć się, gdzie
szukać innych danych na jego temat. Warto pamiętać, że
oznaczenie utworu Znakiem Domeny Publicznej nie jest
procesem jego rejestracji. Creative Commons nie rejestruje, nie
zapisuje ani nie przechowuje żadnych informacji podawanych
podczas uzupełniania pól w tym narzędziu.

Baner znajdziesz na stronie: www.domenapubliczna.org
KIEDY  STOSOWAĆ  ZNAK  
DOMENY  PUBLICZNEJ?

Stosowanie Znaku Domeny Publicznej rekomenduje się, gdy
utwór jest wolny od praw autorskich na całym świecie, jak w
przypadku bardzo starych dzieł, nie zaleca się tego, gdy utwór
znajduje się w domenie publicznej jedynie w niektórych krajach
(porządkach prawnych). Taka sytuacja może mieć miejsce z
kilku powodów: zmian w przepisach prawnych, niedopełnienia
formalności rejestracji w niektórych krajach lub znacznie
dłuższego trwania okresu ochrony prawa autorskiego w
porównaniu z pozostałymi krajami.

CHCESZ  DOWIEDZIEĆ  SIĘ  
WIĘCEJ?

Więcej informacji (w języku angielskim) na temat Znaku
Domeny Publicznej jest dostępnych pod adresem: https://
wiki.creativecommons.org/PDM_FAQ.
O tym, dlaczego warto udostępniać szeroko domenę publiczną
możesz przeczytać w przewodniku, dostępnym pod adresem:
http://ngoteka.pl/bitstream/handle/item/327/Domena
%20publiczna%20w%20instytucjach
%20dziedzictwa_Instrukcja.pdf?sequence=4
4

Domena  publiczna.  Udostępnianie  
Opracowanie  przygotowane  przez  zespół  Centrum  Cyfrowego  w  składzie:  
Aleksandra  Janus,  Kamil  Śliwowski,  Klaudia  Grabowska,  Ewa  Majdecka,  

Źródło  zdjęcia  na  okładce:  Flickr,  The  Library  of  Congress,  
hKps://www.ﬂickr.com/photos/library_of_congress/2162906635  

Wydawca:    

Warszawa  2016  

Publikacja  udostępniona  na  licencji  Crea%ve  Commons  Uznanie  autorstwa  Na  tych  samych  warunkach.  
Pewne  prawa  zastrzeżone  na  rzecz  autorów  oraz  Centrum  Cyfrowego.  
Pełna  treść  licencji  dostępna  pod  adresem:  hKp://crea[vecommons.org/licenses/by-‐sa/3.0/pl/  
Publikacja  dostępna  pod  adresem:  hKp://centrumcyfrowe.pl/domena-‐publiczna-‐udostępnianie  

Doﬁnansowano  ze  środków  European  Union  Intellectual  Property  Oﬃce  (EUIPO)

5

