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Statutowe cele Stowarzyszenia to:

– zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i ochrona praw autorskich do utworów wszelkich 
dziedzin twórczości, w szczególności utworów literackich, naukowych, naukowo-technicznych, 
dziennikarskich, publicystycznych wyrażonych słowem, symbolami matematycznymi i znakami 
graficznymi, a także plastycznych, fotograficznych, kartograficznych, muzycznych i słowno-
-muzycznych, audiowizualnych oraz utworów zbiorowych na różnych polach eksploatacji;

– pobieranie opłat z tytułu wskazanych w ustawie o prawie autorskim licencji ustawowych i innych 
odpłatnych form dozwolonego użytku utworów;

– ochrona majątkowych interesów autorów i wydawców utworów;

– prowadzenie działań na rzecz rozwoju literatury i nauki, w szczególności finansowe wspieranie 
wartościowych inicjatyw twórczych;

– działanie na rzecz upowszechniania świadomości autorskoprawnej twórców i wydawców, a także 
użytkowników wszelkiego rodzaju twórczości, w szczególności przedsiębiorców.

www.polskaksiazka.pl

w w w . p o l s k a k s i a z k a . p l

• organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wydawców

• inkasuje należne wydawcom opłaty reprograficzne i dokonuje ich podziału (repartycji) 
pomiędzy uprawnionych

• wdraża nowoczesne technologie i rozwiązania z zakresu baz danych, zarządzania prawami 
autorskimi (projekt ARROW Plus) oraz identyfikacji tekstu (standard ISTC)

• angażuje się w ochronę praw autorskich wydawców w Polsce poprzez udział w pracach 
i konsultacjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na forum 
międzynarodowym – w ramach Międzynarodowej Federacji Organizacji Zbiorowego  
Zarządzania Prawami Reprodukcyjnymi – (IFRRO)

• przygotowuje system do kompleksowego zarządzania powierzonymi prawami 
autorskimi wydawców

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców 
„Polska Książka”

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
 tel. 12 429 39 29

 e-mail: biuro@polskaksiazka.pl

*

Walne Zebranie Członków w czerwcu 2013 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia 
Autorów i Wydawców „Polska Książka” na Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

W połowie października działania w sądzie rejestracyjnym były w toku.

Public Lending Right –
dlaczego i na co czekamy?

Opłaty z tytułu public lending right (PLR) powinny obowiązywać w Pol-
sce już od niemal 10 lat. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wydaje się, że 
jest szansa na ich wprowadzenie.

Tak zwane tantiemy biblioteczne będą skutkiem wdrożenia dyrektywy 
w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych 
prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (92/100/EWG, wer-
sja ujednolicona: 2006/115/WE), obowiązku, który ciąży na Polsce od mo-
mentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Początkowo powodem braku 
implementacji była bardzo duża nieufność środowisk bibliotekarskich, 
obawiających się, że opłaty za wypożyczenia książek, do wprowadzenia któ-
rych obliguje dyrektywa, ponoszone będą przez same biblioteki lub – co 
gorsza – przez czytelników. Kiedy okazało się, że w większości systemów 
finansowanie opiera się na budżetach publicznych (państwowych lub/i 
samorządowych), sytuacja nieco się uspokoiła, ale wciąż brakowało po-
mysłu na implementację i odpowiednio silnej woli politycznej.

To ostatnie się zmieniło – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
postanowiło zająć się także tą problematyką (wśród wielu innych tematów 
dotyczących dozwolonego użytku publicznego)...

(czytaj dalej na str. 3–5)
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Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer specjalny „Bi-
blioteki Analiz” opracowany przez SAiW „Polska Książka”. 
Tym razem poświęcony jest wyzwaniom, przed jakimi stoi 
zarówno polskie, jak i światowe bibliotekarstwo, szczególnie 
zaś biblioteki narodowe. Sądzimy, że lektura poszczególnych 
tekstów przybliży Państwu przynajmniej część problemów, 
z którymi biblioteki mierzą się w czasach permanentnej re-
wolucji informatycznej.

Można założyć, że zasadnicza funkcja tych instytucji nie 
uległa zmianie od czasów Biblioteki Aleksandryjskiej. Tak 
wówczas, jak i  teraz ich zadaniem jest gromadzenie, prze-
chowywanie, opracowywanie i  udostępnianie zgromadzo-
nych zbiorów. Rzecz w tym, że wszystkie te funkcje ulegają 
dzisiaj zasadniczej redefinicji i trudno byłoby porównywać 
współczesną bibliotekę z  tą sprzed niewielu jeszcze lat. 
Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że współcze-
sny świat „produkuje” coraz więcej informacji: przyrasta ona 
w postępie astronomicznym. Jak dowodzą badania kanadyj-
skiego Instytutu McLuhana, przez ostatnie pięć lat ludzkość 
wytworzyła więcej informacji niż przez ostatnie pięć tysięcy 
lat. Jak poruszać się w tym oceanie wiedzy? Jak sprostać wy-
zwaniu gromadzenia jej? Jak wywiązać się z obowiązku opra-
cowania i segregowania? Jak ją udostępniać? Wedle jakich re-
guł? A przecież na tym nie koniec! Jak ją digitalizować? – bo 
przecież tylko w tej formie może być upowszechniana dzisiaj 
w wirtualnej przestrzeni Internetu. A jutro?... To także pyta-
nia o społeczne uwarunkowania bibliotek: ich rola gwałtow-
nie rośnie, ale jednocześnie wymagają one coraz większych 
nakładów finansowych, niezbędnych do pełnienia wyżej wy-
mienionych funkcji.

Dokonany przez nas wybór tematów oczywiście nie wy-
czerpuje całości zagadnienia; nie było naszym zamiarem 
ogarnięcie całości problematyki. Wydaje się to zresztą nie-
możliwe. Chcieliśmy przede wszystkim zająć się kwestiami, 
które – jak sądzimy – istotne są dla funkcjonowania naszej 
książkowej branży. Paradoksalnie bowiem to właśnie bi-
blioteki zadecydują o naszej przyszłości w szeroko pojętym 
książkowym biznesie. To właśnie te instytucje wpłyną wkrót-
ce na wszystkie podstawowe parametry rachunku ekono-
micznego w obrocie zarówno książkowym, jak i prasowym. 
Mamy nadzieję, że teksty zamieszczone w tym numerze „Bi-
blioteki Analiz” dowodzą tego niezbicie. 

Przyświecał nam jeszcze jeden cel: wiąże się on ze zmia-
ną roli i znaczenia organizacji takich jak SAiW „Polska Książ-
ka”. Już teraz wykraczają one poza typowe zadania związa-
ne głównie z gromadzeniem i repartycją środków na rzecz 
uprawnionych podmiotów i  coraz częściej biorą na siebie 

obowiązek informowania oraz edukowania. Zwłaszcza tę 
ostatnią powinność chcielibyśmy, choćby tylko w niewiel-
kim stopniu, spełniać wobec wszystkich, których ona doty-
czy. Mamy nadzieję, że podobnie jak Biblioteka Narodowa, 
Instytut Książki i wiele innych podobnych instytucji wzbo-
gacimy naszą wspólną wiedzę o tym, co jest niezbędne przy 
planowaniu naszej branżowej przyszłości. Wszystko wskazu-
je na to, że właśnie biblioteki staną się centralnym punktem 
rozmaitych obiegów informacji. Bez nich nie będzie możli-
we funkcjonowanie takich projektów jak chociażby Google 
Books czy Europeana. Bez bibliotek niemożliwe będą jakie-
kolwiek formy powszechnej edukacji... Wyliczać można dłu-
go. Bez bibliotek niemożliwy będzie książkowy przemysł.

Myślę tu także o wymiarze finansowym, czyli o rekom-
pensatach z tytułu wypożyczeń (public lending right), o któ-
rych wprowadzenie do polskiego systemu prawnego SAiW 
„Polska Książka” zabiega. Public lending right jest tematem 
żywo dyskutowanym i ważnym w całej Europie, zarówno 
w  państwach, które stosowną dyrektywę już zaadaptowa-
ły, jak i w krajach, gdzie właściciele praw nadal oczekują na  
jej implementację, a co za tym idzie – należne im wynagro-
dzenia.

Wreszcie wspomnieć należy kwestię wdrożenia kluczowej 
dla bibliotek i środowiska wydawniczego dyrektywy o dzie-
łach osieroconych. To także pole, na którym SAiW „Pol-
ska Książka” aktywnie się angażuje nie tylko poprzez udział 
w konsultacjach społecznych czy spotkaniach na szczeblu 
ministerialnym, ale i poprzez uczestnictwo w pracach pro-
jektu ARROW Plus, zmierzającego m.in. do uporządkowa-
nia tematu dzieł osieroconych. Tworzenie zaawansowanych 
rozwiązań bazodanowych, współpraca z Biblioteką Narodo-
wą, oferowanie identyfikującego teksty standardu ISTC – 
to także działania „okołobiblioteczne” na rzecz wydawców, 
które SAiW „Polska Książka” podejmuje w ramach swoich 
celów statutowych, choć wyliczenie to nie jest oczywiście 
pełne.

Mając świadomość, że wiele kwestii pozostaje otwartych 
i  interesów poszczególnych środowisk sprzecznych, zesta-
wiamy artykuły prezentujące stanowiska, idee i  plany czy 
obawy bez narzucania im wizji własnej. Obserwując rynek 
i wyrażając nasze zdanie na jego temat, pozwalamy dojść do 
głosu argumentom czy stanowiskom przeciwnym. Dlatego 
zapraszam Państwa do lektury poszczególnych artykułów 
w nadziei, że – z jednej strony – wzbogacą one Państwa wie-
dzę, z drugiej zaś – wywołają wiele refleksji i pytań, którymi 
podzielą się Państwo z nami.

Andrzej nowAkowski

Czas bibliotek
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Zwykło się, nie bez powodów, narzekać 
na stan i poziom czytelnictwa w Polsce. 
Najsmutniejsze okazuje się, że przestaje 
czytać inteligencja. Księgarnie i bibliote-
ki powinny w myśl powyższego świecić 
pustkami. Ale to przecież nie tak…

Wiemy, że branża wydawnicza w Pol-
sce – mimo kryzysów i gorszych czasów, 
pomysłu e-podręczników i innych spę-
dzających sen z powiek przyczyn – trwa 
w sumie niezmiennie. Owszem, widać 
znaczne oszczędności na korekcie i re-
dakcji tekstów, czasem na grafice, pa-
pierze czy marketingu, ale koniec koń-
ców liczba tytułów i wysokość nakładów 
od kilku lat wykazują tendencję wzro-
stową, zachwianą jedynie w 2009 roku. 
Zgodnie z wyliczeniami Biblioteki Na-
rodowej liczba tytułów, oscylująca od 
kilku lat wokół 30 tys. rocznie, w roku 
2011 nie tylko ten próg przekroczyła, 
ale i zbliżyła się do 32 tys. A pomyśleć, 
że nie wszyscy wysłali egzemplarz obo-
wiązkowy…

Pozostaje zatem kwestia bibliotek. 
Skoro książki są, to znaczy, że jest i za-
potrzebowanie, jak mówi zasada podaży 
i popytu. Jedni nic nie czytają, inni czy-
tają za czterech – i jako taka równowaga 
w przyrodzie jest zachowana. Mieszkania 
mają jednak swoje ograniczenia, kiesze-
nie też, więc korzystanie z bibliotek jest 
dla czytających sprawą oczywistą. O nie-
czytających zabiega z  kolei cała Unia, 
z poszczególnymi kampaniami „Przyła-
panych na czytaniu” włącznie.

Jest jednak pewien problem. Biblio-
teka cyfrowa. Podczas gdy Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 
2009 roku skutecznie wspiera rozwój 
bibliotek i pomieszczeń bibliotecznych 
(renowacje, internetyzacja, szkolenia, 
system katalogowy MAK+), równo-
cześnie rozwijają się biblioteki cyfro-
we, udostępniające elektroniczne wersje 
poszczególnych publikacji, zasadniczo 

Czego kornik nie zje…
Dole i niedole rynku książki

z domeny publicznej, ponieważ w pozo-
stałych przypadkach brak precyzyjnych 
uregulowań prawnych. Wersje cyfrowe 
dodatkowo budzą nieufność wydawców 
z  uwagi na ryzyko niekontrolowanych 
wycieków.

„Alternatywę” dla digitalizacji sta-
nowią pomysły własne społeczeństwa 
kryjące się pod określeniem zbiorczym 
„Chomikuj.pl”. O tej bardzo czerwonej 
płachcie nie chcemy wspominać, choć 
fakt jej istnienia pociesza o tyle, że… lu-
dzie jednak czytają.

Żadna to niestety pociecha, gdy czy-
tanie takie jest równoznaczne ze stratą 
dla wydawcy czy właściciela praw autor-
skich. Rekompensata zagwarantowana 
wydawcom i autorom w ustawie o pra-
wie autorskim i  prawach pokrewnych 
z  natury rzeczy nie przewiduje wyna-
gradzania za nieuprawnione udostępnie-
nia i działania stricte pirackie. Nie obej-
muje jednak w obecnym kształcie także 
wykonywanych w ramach dozwolonego 
użytku osobistego kopii cyfrowych. Re-
partycja jest w Polsce jedynie wynagro-
dzeniem za reprografię rozumianą „na-
macalnie”.

Podczas gdy VG Wort w orzeczeniu 
wydanym w  czerwcu 2013 roku przez 
unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luk-
semburgu uzyskał potwierdzenie, że każ-
de urządzenie połączone z komputerem 
i  wykorzystywane do fotokopiowania 
jest także urządzeniem reprograficz-
nym, w  Polsce narasta opór przedsię-
biorców wobec projektu uzupełnienia 
wykazu sprzętów, które mogą służyć do 
sporządzania kopii cyfrowej. Dodatko-
wo mylny przekaz medialny o  rzeko-
mym „podatku od piractwa” (w istocie: 
rekompensacie za dozwolony użytek 
osobisty) uiszczanym od ceny sprzedaży 
urządzenia (w rzeczywistości jednak od – 
znacznie niższej – ceny producenta lub 
importera) sprawia, iż ostatecznie wy-

daje się, że… wszystko już wolno, bo za 
wszystko się płaci.

Młodzi nie chcą czytać, ale gdy do-
wiedzieli się o bardziej czy mniej opacz-
nie zrozumianej akcji likwidacji biblio-
tek, jak jeden mąż podpisywali protesty. 
Opłata za wypożyczenia biblioteczne 
przestała budzić obawy, w tym wypad-
ku uzasadnione, gdy bibliotekarze zro-
zumieli, że nie z ich budżetu będą od-
prowadzane tantiemy. A przecież public 
lending right ma być formą słusznego 
wynagrodzenia dla uprawnionych z ty-
tułu praw autorskich. Implementacji do 
polskiego prawa wciąż jednak oczeku-
jemy.

Czego kornik nie zje, to luki w pra-
wie unicestwią, chciałoby się powiedzieć. 
Poradziliśmy sobie z kwaśnym papierem, 
kornik drukarz, choć zwie się tak edytor-
sko, książek zapewne nie jada. Wilgot-
ność i inne przyczyny środowiskowe są 
pokonywalne. W gruncie rzeczy to „po-
lityka” zdaje się mieć największą władzę 
nad książkami i  miejscami ich pobytu. 
Ironią losu jest, że właśnie w miejscu or-
ganizacji największych targów książki na 
świecie – książek spłonęło tak wiele.

Ten czas hańby już szczęśliwie za na-
mi. Obecnie świat koncentruje się na 
nowych formatach – i zarazem zabezpie-
czeniach treści, na self-publishingu, data 
miningu i kwestiach określanych śladem 
dyrektywy PSI* jako re-use. Po stronie 
odbiorców: na book crossingu i „uwal-
nianiu książek” na rzecz znalazców. Jed-
nym słowem: na rozwoju i wzbogacaniu 
języka polskiego. Właściwie nie nadąża 
tylko legislacja. Ale walczymy, a  rynek 
jest silny – książką, polską książką, rzecz 
jasna.

MAgdAlenA kusAk

sAiw „PolskA książkA”

* Dyrektywa z  2003 roku w  sprawie po-
nownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego (2003/98/WE).
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PLR – dlaczego i na co czekamy?

Opłaty z  tytułu public lending right 
(PLR) powinny obowiązywać w Pol-
sce już od niemal 10 lat. Po raz 
pierwszy od dłuższego czasu wyda-
je się, że jest szansa na ich wprowa-
dzenie. Przedstawiamy więc systemy 
funkcjonowania tzw. tantiem biblio-
tecznych w wybranych krajach.

Obowiązek implementacji dyrektywy 
w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz 
niektórych praw pokrewnych prawu au-
torskiemu w zakresie własności intelek-
tualnej (92/100/EWG, wersja ujednoli-
cona: 2006/115/WE) ciąży na Polsce od 
momentu wstąpienia do Unii Europej-
skiej. Początkowo powodem braku im-
plementacji była bardzo duża nieufność 
środowisk bibliotekarskich, obawiają-
cych się, że opłaty za wypożyczenia ksią-
żek, do wprowadzenia których obliguje 
dyrektywa, ponoszone będą przez same 
biblioteki lub – co gorsza – przez czytel-
ników. Kiedy okazało się, że w większo-
ści systemów finansowanie opiera się na 
budżetach publicznych (państwowych 
lub/i samorządowych), sytuacja nieco się 
uspokoiła, ale wciąż brakowało pomysłu 
na implementację i odpowiednio silnej 
woli politycznej.

To ostatnie się zmieniło – Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go postanowiło zająć się także tą tematyką 
(wśród wielu innych tematów dotyczą-
cych dozwolonego użytku publicznego) 
podczas jesiennego Forum Prawa Autor-
skiego. Pomysły na implementację PLR 
w Polsce przedstawialiśmy już w specjal-
nym wydaniu „Biblioteki Analiz” (Kiedy 
i jak? – PLR w Polsce, nr 339 z 16 paździer-
nika 2012 roku). Warto teraz bliżej przyj-
rzeć się obecnej sytuacji w innych krajach.

Austria i Niemcy
Podobne do siebie systemy PLR, opar-
te na obowiązkowym zbiorowym za-

PLR – dlaczego i na co czekamy?

rządzie, funkcjonują w  Niemczech 
i  w  Austrii. Austriacka organizacja 
zbiorowego zarządzania Literar-Me-
chana od 1993 roku odpowiedzialna 
jest za redystrybucję opłat z tytułu PLR 
między autorów i  wydawców. Wyna-
grodzenie wypłaca im corocznie ze 
środków przekazanych przez austriacki 
rząd oraz prowincje. Cała suma dzie-
lona jest między grupę OZZ odpowie-
dzialnych za poszczególne materiały 
wypożyczane przez biblioteki, na pod-
stawie ramowej umowy zawartej przez 
nie z Literar-Mechana, przy czym 75% 
środków przeznaczanych jest na wyna-
grodzenie za wypożyczenia książek, ga-
zet i czasopism. Następnie 4/5 tej su-
my przeznacza się na wynagrodzenie za 
wypożyczenia w bibliotekach publicz-
nych, a  1/5 – za wypożyczenia w  bi-
bliotekach naukowych. Jeśli chodzi 
o  podział między uprawnionych (au-
torów, tłumaczy, wydawców), to rów-
nież wygląda on odmiennie w przypad-
ku bibliotek publicznych i naukowych. 
W pierwszym przypadku 70% sumy za 
wypożyczenie trafia do autora, a 30% 
do wydawcy; dodatkowo jeśli dzieło 
jest tłumaczone, udział autora dzielo-
ny jest pół na pół między niego a tłu-
macza. W przypadku bibliotek akade-
mickich udziały wydawcy i  autora są 
równe, a system opiera się na zgłosze-
niach dokonywanych przez autorów 
i  wydawców. Autorzy zgłaszają swoje 
publikacje (książki, artykuły w  książ-
kach i  czasopismach naukowych) sa-
mej OZZ, a repartycja dla wydawców 
oparta jest na wpisach wydanych przez 
nich książek naukowych do bazy Books  
in Print. 

System niemiecki z  kolei został 
wprowadzony już w  latach 70. i  rów-
nież bazuje na finansowaniu z budże-
tu państwa (90%) oraz z  budżetów 
landów (10%). Roczna suma takiego 

„grantu” poddawana jest okresowe-
mu przeglądowi. Kwota wypłacana jest 
jednostce odpowiedzialnej za tantie-
my biblioteczne, mianowicie Zentral-
stelle Bibliothekstantieme (ZBT), któ-
ra podlega niemieckiej reprograficznej 
OZZ – VG Wort. Podobnie jak w Au-
strii na podstawie umów ramowych 
następuje podział między poszczegól-
ne OZZ reprezentujące grupy praw. 
I  tak w 2010 roku 84,5% sumy trafiło 
do uprawnionych jako wynagrodzenie 
za wypożyczenia książek, a 15,2% – za 
wypożyczenia pozostałych materiałów. 
Fundusz PLR w omawianym roku wy-
nosił 16 mln euro.

Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii w 2013 roku stawka 
za pojedyncze wypożyczenie wynosi 6,2 
pensów; w sumie budżet przeznaczył na 
ten cel w bieżącym roku 7,08 mln funtów. 
Dokonano redystrybucji opłat pomię-
dzy 23 190 uprawnionych (dane z lutego 
2013). Informacje o wypożyczeniach gro-
madzone są statystycznie – na podstawie 
danych za wybrany okres od kilkudzie-
sięciu bibliotek z całego kraju. Brytyjski 
system zorganizowany jest bardzo przej-
rzyście, dzięki czemu uprawnieni mogą 
rejestrować swoje publikacje na stronie 
internetowej organizacji odpowiedzial-
nej za dystrybucję (rejestracja do połowy 
roku pozwala na uzyskanie wynagrodze-
nia w zimie roku przyszłego). Poza tym 
uprawnieni mają możliwość dochodzenia 
wynagrodzeń z tytułu PLR także z innych 
krajów.

Belgia
Dekret królewski z 2004 roku wprowa-
dzający w Belgii PLR został niedawno 
uznany za niezgodny z prawem euro-
pejskim i z mocą wsteczną zastąpiony 
nowym dekretem z  13 grudnia 2012, 
który przewiduje stopniowy wzrost 
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wynagrodzeń z tytułu PLR – z pozio-
mu 1,6 mln euro do ponad 3 mln euro 
w ciągu pięciu kolejnych lat. Korzystna 
dla uprawnionych zmiana przepisów, 
obowiązująca z mocą wsteczną od roku 
2004, była skutkiem wyroku Trybuna-
łu Sprawiedliwości UE w istotnej spra-
wie VEWA vs. Belgia (sygn. C-271/10), 
w której Trybunał orzekł, że wynagro-
dzenie z tytułu PLR nie może być czy-
sto symboliczne oraz że przy ustalaniu 
wynagrodzenia powinny być wzię-
te pod uwagę inne dane niż wyłącznie 
liczba zarejestrowanych użytkowników 
bibliotek.

W nowym belgijskim systemie kwo-
ta wynagrodzenia z tytułu PLR obliczo-
na została w związku z tym z uwzględ-
nieniem: 1) wielkości zbiorów każdej 
biblioteki publicznej, 2) łącznej rocznej 
liczby wypożyczeń (która zastąpiła wcześ- 
niejsze kryterium liczby zapisanych do 
bibliotek użytkowników). Przy określa-
niu wielkości zbiorów nie bierze się pod 
uwagę dzieł należących do domeny pu-
blicznej oraz dzieł w ogóle nieudostęp-
nianych przez biblioteki czytelnikom. 
Wlicza się natomiast egzemplarze udo-
stępniane na miejscu, ponieważ, co bar-
dzo istotne, zgodnie z ww. orzeczeniem 
w sprawie VEWA vs. Belgia sam fakt, że 
są one publicznie dostępne w bibliotece 
powoduje powstanie szkody po stronie 
posiadaczy praw (jest to tzw. koncepcja 
szkody potencjalnej).

Nowe kraje członkowskie
Warto przyjrzeć się zwłaszcza, jak syste-
my PLR funkcjonują w nowych krajach 
Unii. Bardzo długo z wdrożeniem PLR 
mierzyli się Czesi, dla których taka forma 
rekompensaty dla uprawnionych wyda-
wała się niemal świętokradztwem, w ze-
stawieniu z historyczną i kulturotwórczą 
rolą bibliotek. Wyjątek biblioteczny poja-
wił się w czeskim prawie autorskim już 
w roku 2000, ale na wprowadzenie PLR 
czescy autorzy musieli zaczekać jeszcze 
do 2006 roku. Także czeski ustawodawca 
zdecydował się na system obligatoryjne-
go zbiorowego zarządu (odpowiedzial-
ną OZZ jest DILIA). Kwota rozdzielana 

przez czeską OZZ została ustanowiona 
na lata 2007–2012 i w 2012 roku wynios- 
ła w  sumie 566  322 euro (przy stawce 
za pojedyncze wypożyczenie na pozio-
mie 0,02 euro). Warto zauważyć, że Cze-
chom nie udało się uniknąć licznych luk 
prawnych w  nowej regulacji PLR, np. 
w odniesieniu do podatku VAT, wskutek 
czego wypłaty dla autorów nie są z po-
datkowego punktu widzenia traktowane 
jako rekompensata, a jako zysk, i w kon-
sekwencji są dodatkowo obciążane 19% 
podatkiem VAT.

Systemy PLR obowiązują od lat na 
Słowacji i na Litwie, z funduszami od-
powiednio 258 000 euro (słowacka staw-
ka za wypożyczenie w  roku 2010 wy-
niosła 0,01 euro) oraz od 300 000 euro 
w  pierwszych latach obowiązywania 
opłat do ok. 130 000 euro w roku 2009 
w przypadku Litwy, gdzie opłaty w oce-
nie tamtejszej OZZ są drastycznie ni-
skie. Również Węgrzy wiosną 2013 roku 
doczekali się przekazania odpowiedzial-
nej OZZ (HLACS) pierwszego fun-
duszu PLR w przewidywanej wysoko-
ści ok. 330 000 euro. Są to kwoty dużo 
niższe niż przewidują opisane wyżej za-
chodnioeuropejskie standardy, ale za-
pewniające uprawnionym na początek 
jakąkolwiek, choćby symboliczną, re-
kompensatę.

E-lending – doświadczenia 
brytyjskie i duńskie
Kolejnym ważnym aspektem pokrew-
nym PLR jest tzw. e-lending, czyli wy-
pożyczanie przez biblioteki e-booków. 
Chodzi z  jednej strony o  podstawy 
prawne takich praktyk, a  z  drugiej – 
o  próby objęcia ich opłatami analo-
gicznymi do tych z  tytułu PLR, które 
zgodnie z dyrektywą dotyczą tylko eg-
zemplarzy fizycznych. The Internation-The Internation-
al Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) od jakiegoś 
czasu lobbuje na rzecz e-wypożyczeń. 
W 2012 roku pod jej auspicjami sfor-
mułowane zostały założenia zatytuło-
wane IFLA E-Lending Background Pa-
per (http://www.ifla.org/files/assets/clm/
publications/ifla-background-paper-

e-lending-en.pdf, dostęp: 15.09.2013), 
których ważnym elementem jest ana-
liza rynku bibliotecznego pod kątem 
rozwoju modeli biznesowych na rynku 
e-booków.

W Wielkiej Brytanii opracowany zo-
stał tymczasem niezależny raport doty-
czący e-wypożyczeń (Independent Review 
of E-Lending in Public Libraries in Eng- 
land, https://www.gov.uk/government/
publications/an-independent-review-
of-e-lending-in-public-l ibraries-
in-england, dostęp: 15.09.2013). 
Sporządziła go grupa specjalistów – bi-
bliotekarzy, wydawców i autorów. Za-
warto w nim sześć głównych rekomen-
dacji: 1) e-wypożyczenia powinny być 
bezpłatne dla użytkowników, 2) powin-
na istnieć możliwość zdalnych wypoży-
czeń, 3) każda kopia e-booka powinna 
być wypożyczana wyłącznie jednemu 
użytkownikowi w  tym samym czasie 
(podobnie jak ma to miejsce w odnie-
sieniu do kopii papierowej) i powinna 
w bezpieczny sposób „znikać” z urzą-
dzenia użytkownika po upływie czasu 
wypożyczenia, 4) powinien istnieć obo-
wiązek zakupu przez bibliotekę nowego 
„egzemplarza elektronicznego” (pliku) 
po określonej liczbie wypożyczeń pier-
wotnego (co byłoby zdaniem autorów 
odpowiednikiem starzenia się książki 
papierowej i zapobiegałoby ekonomicz-
nej dyskryminacji wydawców), 5) PLR 
należałoby rozszerzyć na sferę cyfrową, 
a  dodatkowo przeprowadzić bardziej 
szczegółowe badania dotyczące zjawi-
ska e-wypożyczeń.

Brytyjski rząd skomentował zalecenia 
raportu na razie bardzo ostrożnie, z jed-
nej strony je powtarzając, w tym także te 
chroniące interesy wydawców, a z dru-
giej – uzależniając ewentualne objęcie 
PLR sfery cyfrowej od dalszych badań 
prawnych i ekonomicznych, w tym sta-
tystycznych, określających skalę zjawi-
ska. Zgodnie z obowiązującym już bry-
tyjskim prawem zawartym w  Digital 
Economy Act z roku 2010 PLR w tym 
kraju zostanie na razie rozszerzone tylko 
o wypożyczenia audio- i e-booków do-
konywane na miejscu w bibliotece, przy 
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wykorzystaniu urządzeń bibliotecznych 
(terminali).

W Danii z kolei najpierw wprowa-
dzono pilotażowy program e-wypoży-
czeń, w  którym stawka za każde wy-
pożyczenie e-booka była dość wysoka 
(ok. 3 dolary). Z  programu prędko 
wycofali się jednak wydawcy, m.in. ze 
względu na zagrożenie sprzedaży wer-
sji papierowych swoich książek. Obec-
nie duńskie stowarzyszenie biblioteka-
rzy (VOB) próbuje prawnie uzasadnić 
możliwość swobodnego wypożyczania 
e-booków na odległość. Doszło na tym 
tle do sporu sądowego między VOB 
a OZZ odpowiedzialną za PLR w Da-
nii (Stichting Leenrecht) – w  sprawie 
chodzi o  potwierdzenie, czy wypoży-
czanie e-booków online przez instytu-
cje publiczne mieści się w zakresie PLR 
i czy w związku z  tym biblioteki mo-
gą takie działania prowadzić. VOB ar-
gumentuje w tym sporze m.in. w opar-
ciu o niedawne orzeczenie Trybunału 
Sprawiedliwości UE w  głośnej spra-
wie UsedSoft GmbH vs. Oracle Inter-
national Corp. (C-128/11), twierdząc, 
że Trybunał dopuścił w  tym orzecze-
niu rozszerzającą wykładnię dyrekty-
wy 2006/115/WE, czyli objęcie nią sfery 
cyfrowej. Duńska sprawa najprawdopo-
dobniej dotrze do Trybunału w formie 
pytania prejudycjalnego.

Co dalej z polskim PLR?
W  odpowiedziach udzielonych przez 
środowiska bibliotekarskie (wspólne 
stanowisko Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 
Poznańskiej Fundacji Bibliotek Nauko-
wych, Stowarzyszenia EBIB oraz Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich z 30 
czerwca 2013 roku) w ramach przepro-

wadzonych w lecie tego roku konsulta-
cji społecznych MKiDN dotyczących 
dozwolonego użytku publicznego, bę-
dącego tematem kolejnego, trzeciego 
Forum Prawa Autorskiego organizowa-
nego przez Ministerstwo, znajdujemy 
krótką wzmiankę, która wskazuje sta-
nowisko, jakie może prezentować śro-
dowisko bibliotekarskie w dyskusji nad 
wprowadzeniem PLR w Polsce: „Okre-
ślone kategorie bibliotek mogą w ogóle 
zostać zwolnione z obowiązku zapłaty 
tego wynagrodzenia, według swobod-
nego uznania ustawodawcy, o ile tylko 
zwolnienie to nie obejmie wszystkich 
bibliotek. Środowisko bibliotekarskie 
jest przekonane, że ewentualne wyna-
grodzenie nie powinno obciążać użyt-
kowników bibliotek bezpośrednio. (…) 
Nie można również nie wspomnieć 
o  źródłach obaw związanych z  wpro-
wadzeniem PLR, a mianowicie o ewen-
tualnych ograniczeniach w  wydatko-
waniu środków publicznych na zakup 
książek. Dodatkowo, podmioty doma-
gające się tego wynagrodzenia powin-
ny wykazać dlaczego jest im ono należ-
ne i w jakiej wysokości. Odpowiednim 
dowodem będzie tu pogłębiona anali-
za ekonomiczna rzeczywistych korzy-
ści oraz strat, jakie działalność biblio-
tek przynosi twórcom. Analiza powinna 
również uwzględniać zasady i tryby na-
bywania książek przez biblioteki. Wie-
le z  nich podlega trybom przetargo-
wym, a nabywanie książek uzależnione 
jest od dotacji, które zwykle są bardzo 
opóźnione, tak że w wielu bibliotekach 
trudno mówić o  nabywaniu bieżącej 
produkcji wydawniczej, a  tym samym 
konkurowaniu ze sprzedażą detalicz-
ną” (http://www.prawoautorskie.gov.
pl/media/dozwolony_uzytek_publicz-

ny_wyniki/Stanowisko_organizacji_bi-
bliotekarskich_w_sprawie_konsultacji_
spolecznych_dotyczacych_dozwolo-
nego_uzytku_publicznego.pdf, dostęp: 
16.09.2013).

Jak wiadomo, istnieje prawny, wyni-
kający z prawa unijnego, obowiązek za-
gwarantowania uprawnionym wynagro-
dzenia z  tytułu publicznego użyczenia 
egzemplarzy ich dzieł, znane są też już 
szczegółowe wytyczne orzecznictwa eu-
ropejskiego w tym zakresie. Jeśli chodzi 
o zakres rekompensaty, to w Polsce na ra-
zie oczekujemy na implementację dyrek-
tywy w wyznaczonych przez nią ramach, 
a więc w odniesieniu do wypożyczeń eg-
zemplarzy fizycznych udostępnianych 
przez biblioteki. Godne polecenia wydają 
się przy tym zwłaszcza belgijskie, zgodne 
z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE w sprawie VEWA vs. Belgia, wy-
tyczne co do ustalania wysokości szkody 
ponoszonej przez uprawnionych z po-
wodu takich wypożyczeń.

AleksAndrA BurBA

sAiw „PolskA książkA”

Aktualizowane informacje o systemach PLR w poszczególnych krajach:
http://www.plrinternational.com/
dostęp: 15.09.2013

Wyniki konsultacji społecznych na temat dozwolonego użytku publicznego: 
http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/wyniki-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-dozwolonego-uzytku-publicznego-301.php
dostęp: 15.09.2013

Forum Prawa Autorskiego, o którym 

mowa w artykule, odbyło się 2 paź-

dziernika 2013 roku. W  odniesieniu 

do kwestii będących przedmiotem Fo-

rum zainteresowane podmioty ma-

ją 30 dni na pisemne przedstawienie 

swoich uwag, które zostaną następ-

nie opublikowane na stronie interne-

towej Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego. Resort zapowiada 

przygotowanie projektu nowelizacji 

ustawy o prawie autorskim w zakre-

sie PLR w ciągu najbliższych miesięcy.
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W  świetle przepisów obowiązujące-
go w Polsce prawa autorskiego zlece-
nie wykonania kopii utworu na wła-
sny użytek – nawet w wypadku całej 
książki – jest w pełni legalne, ale po-
ciąga za sobą obowiązek odprowadze-
nia opłaty reprograficznej ze strony 
przedsiębiorcy prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą polegającą na 
zwielokrotnianiu utworów dla osób 
trzecich. Działalność taką prowadzą 
w Polsce w praktyce tzw. punkty kse-
ro. Innymi słowy, osoby prywatne na 
podstawie art. 23 ustawy o prawie au-
torskim i  prawach pokrewnych, de-
finiującego tzw. dozwolony użytek 
osobisty, mogą na własne potrze-
by samodzielnie kopiować materiał 
chroniony prawem autorskim (np. 
kupioną, pożyczoną czy wypożyczo-
ną publikację) lub zlecać wykonanie 
kopii firmie oferującej profesjonalną 
usługę w  tym zakresie. W  wypadku 
samodzielnego wykonywania kopii 
opłata stanowiąca swoistą rekom-
pensatę dla wydawców i twórców za 
straty ponoszone przez nich w  wy-
niku reprodukowania ich publikacji 
zawarta jest w  cenie urządzenia (do 
3% ceny sprzedaży) i papieru (1,25%) 
i odprowadzana jeszcze przez impor-
tera lub producenta, natomiast w wy-
padku zlecenia wykonania kopii fir-
my oferujące i wykonujące tego typu 
zlecenia zobowiązane są do wnosze-
nia opłat od uzyskanych z usług re-
prograficznych wpływów (do 3%).

Poza uczelniami wyższymi, któ-
re często na swoim terenie wynajmu-
ją powierzchnię użytkową punktom 
ksero, miejscami, gdzie wykonuje się 
najwięcej kopii utworów chronio-
nych prawem autorskim, są biblioteki. 
Z uwagi jednak na kształt obowiązują-
cego prawa spora część usług kopiowa-
nia utworów w bibliotekach jest wy-

konywana bez powstania obowiązku 
wniesienia opłaty reprograficznej.

System opłat reprograficznych – 
sytuacja w Polsce
Opłaty reprograficzne są w Polsce, na 
podstawie art. 20 ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych z 1994 
roku, inkasowane od producentów 
oraz importerów sprzętu reprogra-
ficznego, takiego jak kserokopiarki, 
drukarki czy skanery, oraz związanych 
z  nimi czystych nośników, czyli pa-
pieru. Z kolei na podstawie art. 20(1) 

opłaty są pobierane od wspomnia-
nych już punktów ksero, czyli od po-
siadaczy sprzętu reprograficznego 
świadczących usługi zwielokrotniania 
utworów dla osobistego użytku osób 
trzecich. Środki zgromadzone w  ten 
sposób przez wyznaczone przez usta-
wodawcę organizacje zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi – Sto-
warzyszenie Autorów i  Wydawców 
„Polska Książka” oraz Stowarzysze-
nie Zbiorowego Zarządzania Prawa-
mi Autorskimi Twórców Dzieł Na-
ukowych i  Technicznych KOPIPOL 
– pobierające opłaty na rzecz wydaw-
ców i  twórców w proporcji 50:50, są 
następnie dystrybuowane do bezpo-
średnio uprawnionych. SAiW „Polska 
Książka” kolejne partie przelewów pu-
blikuje na swojej stronie WWW jako 
transze repartycyjne.

Punkty ksero, na podstawie wspo-
mnianego art. 23 o dozwolonym użyt-
ku osobistym, mogą na życzenie klienta 
skopiować nawet całość przyniesionej 
przez niego publikacji, w cenę świad-
czonych usług powinny jednak wli-
czać koszt opłat reprograficznych 
regulowanych w  art. 20(1) oraz roz-
porządzeniu wykonawczym Ministra 
Kultury. Wysokość uiszczanych kwar-
talnie opłat zależna jest od deklaro-

wanego każdorazowo przez przedsię-
biorcę udziału utworów w całościowej 
strukturze kopiowanych materiałów. 
W przypadku gdy treści chronione pra-
wem autorskim, a więc m.in. książki, 
gazety, artykuły, mapy czy skrypty, sta-
nowią od 0 do 25% wszystkich powie-
lanych materiałów, przedsiębiorca pro-
wadzący punkt ksero jest zobowiązany 
do odprowadzenia opłaty w  wysoko-
ści 1% od całkowitych wpływów brut-
to z tytułu kopiowania metodą trady-
cyjną, druku oraz skanowania, a więc 
wszystkich tych usług, które mogą słu-
żyć zwielokrotnianiu utworów w for-
mie reprograficznej. Gdy udział utwo-
rów mieści się w  przedziale od 25% 
do 75% powielanych materiałów lub 
wynosi powyżej 75%, przedsiębiorca 
jest zobowiązany do wnoszenia opłat 
w  wysokości odpowiednio 1,5% lub 
3% wpływów z wymienionych usług. 
Obliczona w  ten sposób opłata re-
prograficzna powinna być następnie 
w  równych częściach przekazywana 
twórcom i  wydawcom za pośrednic-
twem obu reprograficznych organiza-
cji zbiorowego zarządzania. Nie są to 
więc kwoty znaczne – przykładowo 
w  przypadku stawki najniższej (1%) 
z każdego 1000 zł wpływów przedsię-
biorcy twórcy i wydawcy otrzymują po 
5 zł, w przypadku najwyższej (3%) – 
po 15 zł.

Dlaczego biblioteki nie są 
płatnikami OZZ?
Pomimo faktu, że powielanie utworów 
na kserografach w bibliotekach odby-
wa się na takich samych zasadach i taką 
samą metodą jak w tradycyjnych punk-
tach ksero, placówki te są zwolnione 
z  obowiązku wnoszenia opłat repro-
graficznych. Zgodnie z art. 23 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych biblioteki, podobnie jak punkty 

Kopiowanie w bibliotekach
Nie tylko o opłacie reprograficznej
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Kopiowanie w bibliotekach

ksero, mogą wykonywać kopie utwo-
rów dla osobistego użytku osób trze-
cich. Problem tkwi jednak w tym, że 
biblioteki, pomimo tego że pobiera-
ją opłaty za wykonanie kopii utworu 
na udostępnianym przez nie sprzęcie, 
nie prowadzą działalności gospodar-
czej. Przywoływany już art. 20(1) jako 
podmioty zobowiązane do uiszczania 
opłat reprograficznych wskazuje „po-
siadaczy urządzeń reprograficznych, 
którzy prowadzą działalność gospodar-
czą w zakresie zwielokrotniania utwo-
rów dla własnego użytku osobistego 
osób trzecich”. Działalność gospodar-
cza w myśl art. 2 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej to „zarob-
kowa działalność wytwórcza, budow-
lana, handlowa, usługowa (...), a także 
działalność zawodowa, wykonywa-
na w sposób zorganizowany i ciągły”. 
W  wypadku bibliotek kluczowe oka-
zuje się słowo „zarobkowa”, bowiem 
zgodnie z  art. 14 ustawy o  bibliote-
kach z 1997 roku bibliotekom wolno 
świadczyć usługi reprograficzne i po-
bierać za nie opłaty, jednak opłaty te 
nie mogą przekraczać kosztów wyko-
nania usługi.

Tak więc opłaty pobierane przez bi-
blioteki za kopiowanie utworów sta-
nowią jedynie rekompensatę dla bi-
blioteki za udostępnienie sprzętu 
reprograficznego oraz czystych nośni-
ków (papieru), nie stanowią zaś do-
chodu. Biblioteki nie świadczą usług, 
których celem jest zarobek, a  więc 
nie prowadzą działalności gospodar-
czej, co z kolei nie czyni z nich pod-
miotów zobowiązanych do wnosze-
nia opłat reprograficznych. W związku 
z  takim brzmieniem przepisów, mi-
mo że każdego dnia w  polskich bi-
bliotekach wykonywane są dziesiątki 
tysięcy kopii utworów, posiadacze ma-
jątkowych praw autorskich, a więc wy-
dawcy i twórcy, nie otrzymują żadnych 
rekompensat za takie korzystanie z ich 
dzieł.

Oczywiście w praktyce nie jest też 
możliwe wykazanie kompensowania 
lub niekompensowania się kwoty po-

branej za kserowanie z  rzeczywistym 
kosztem pozyskania kopii. Znaczna 
różnica w  cenniku pomiędzy biblio-
teką dysponującą kserografem a punk-
tem ksero daje się wytłumaczyć m.in. 
tym, że dla biblioteki reprografia sta-
nowi jedynie margines aktywności, 
a  brak możliwości zarobkowania ni-
weluje konieczność podejmowania za-
biegów, które prowadziłyby do konku-
rowania ceną usługi.

Rozwiązanie takie wydaje się jednak 
niekorzystne dla każdej strony: biblio-
teka staje de facto przed koniecznością 
zakupu urządzeń kopiujących i naraża 
się na zarzut windowania ceny, wyraź-
nie wyższej niż w punktach ksero, czy-
telnik ponosi większe koszty pozyska-
nia kopii, a ostatecznie usługa i tak nie 
przekłada się na żadne wynagrodzenie 
dla twórców i wydawców. Dodatkowo 
ilości pozyskiwanych w wyniku mul-
tiplikacji materiałów pozostają tu poza 
wszelką statystyką. W wypadku punk-
tów ksero prowadzących działalność 
gospodarczą w  zakresie zwielokrot-
niania na prywatny użytek organiza-
cje zbiorowego zarządzania dysponu-
ją deklarowaną przez przedsiębiorców 
wiedzą o procencie udziału materiałów 
objętych prawem autorskim – mimo 
ułomności tej regulacji nakładającej na 
osoby świadczące usługi kserograficz-
ne konieczność rozróżniania utworów 
od materiałów wolnych od ochrony 
prawnoautorskiej wiedza taka daje się 
przynajmniej częściowo weryfikować. 
Tymczasem zasięg kserowania i bilans 
nakładów oraz strat ponoszonych z te-
go tytułu w bibliotekach pozostaje nie-
zbadany.

Pocieszający jest fakt, że duże bi-
blioteki chętnie zezwalają na prowa-
dzenie w swoich murach działalności 
przez profesjonalne punkty usługowe, 
tym samym umożliwiając wynagradza-
nie twórców i wydawców za wywłasz-
czanie ich z praw na podstawie wyjąt-
ków prawa autorskiego o dozwolonym 
użytku.

Wydaje się, że właśnie najprost-
szym rozwiązaniem na rzecz godziwej 

rekompensaty byłoby przyjęcie zapi-
su o  konieczności powierzania przez 
biblioteki aktywności kserograficznej 
podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą w  tym zakresie albo ob-
jęcie bibliotek systemem opłat repro-
graficznych na zasadach analogicznych 
do przyjętych dla punktów ksero. Oba 
rozwiązania wymagałyby jednak zmia-
ny legislacyjnej.

Warto jeszcze podkreślić, że obecna 
sytuacja powoduje, zwłaszcza w  wy-
padku mniejszych bibliotek, niejasność 
i niezrozumienie przepisów o dozwo-
lonym użytku. Odczuwalna intuicyj-
nie szkoda, którą każdy akt zwielo-
krotniania wyrządza uprawnionemu 
z  tytułu praw autorskich, powiązana 
z  brakiem konieczności rekompen-
sowania za kopię przez te jednostki 
prowadzą wielokrotnie do sztuczne-
go ograniczania dozwolonego użytku 
osobistego poprzez wskazywanie „do-
zwolonej” ilości stron czy arkuszy, i to 
niezależnie od tego, czy dzieło znajdu-
je się w domenie publicznej czy wciąż 
objęte jest ochroną praw majątkowych. 
Dezorientację bibliotekarzy zwiększa 
dodatkowo stosowany przez niektó-
rych wydawców na stronie redakcyjnej 
zapis o  zastrzeżeniu możliwości re-
produkowania – nota zakazująca eks-
ploatacji utworu, mimo że z prawnego 
punktu nieskuteczna, nie ma bowiem 
mocy zmiany zagwarantowanego usta-
wą przywileju możliwości powielania 
określonego w przepisach o dozwolo-
nym użytku osobistym i  publicznym 
(zob. artykuł Na co pozwala bibliotekom 
prawo autorskie?), wywołuje w  użyt-
kownikach niesłuszne poczucie naru-
szania prawa.

Przeciwieństwo takiego ostrożne-
go podejścia stanowi natomiast rozsze-
rzanie przez niektóre biblioteki zakresu 
stosowania art. 28 pkt 2 prawa autor-
skiego, określającego jeden z rodzajów 
dozwolonego użytku publicznego. Wy-
jątek zawarty w tym przepisie zezwala 
bibliotekom, archiwom i  szkołom na 
sporządzanie lub zlecanie sporządza-
nia egzemplarzy rozpowszechnionych 
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ch utworów w celu uzupełnienia, zacho-
wania lub ochrony własnych zbiorów. 
Zwrócenia uwagi wymaga stosowana 
w niektórych placówkach praktyka spo-
rządzania kopii w celu zastąpienia ko-
nieczności zakupu większej ilości eg-
zemplarzy przy zwiększonym popycie. 
Ustawowe „uzupełnienie” dotyczy sy-
tuacji, gdy materiał jest trudno osiągal-
ny i biblioteka nie dysponuje własnym 
egzemplarzem – w  żadnym wypadku 
nie przewiduje „produkowania” dodat-
kowych egzemplarzy księgozbioru dla 
zaspokojenia zapotrzebowań czytelni-
ków. Takie działanie wyraźnie wykracza 
poza uprawnienie objęte przepisem.

Cieszy jednak fakt, że świadomość 
możliwości i granic związanych z do-
zwolonym użytkiem – zarówno oso-
bistym, jak i publicznym – jest z roku 
na rok w środowisku bibliotekarzy co-
raz większa, o czym świadczy choćby 
informacja na stronie WWW Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Przyrod-
niczo-Humanistycznego w Siedlcach: 
„W  Bibliotece Głównej UPH usługi 
reprograficzne realizowane są zgod-
nie z Ustawą o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (...). Czytelnik ma 
prawo do reprodukowania materiałów 
bibliotecznych poprzez kopiowanie 
metodą kserograficzną, rejestrowanie 
na dostępnych nośnikach, skanowanie, 
wykonanie wydruków wyłącznie na 
dozwolony użytek własny, w celach 
niekomercyjnych. (...)”*.

Informacja taka świadczy o zrozu-
mieniu, że np. skserowanie książki po 
wypożyczeniu w żadnym wypadku nie 
stoi w sprzeczności z prawem.

Należy przy tym podkreślić, że bi-
blioteki nie są zmuszone kserować czy 
zapewniać na swoim terenie możliwo-
ści kserowania materiałów. Jeśli jednak 
taką usługę oferują, nie powinny wpro-
wadzać niemających podstaw prawnych 
ograniczeń. Kopiowanie w ramach do-
zwolonego użytku osobistego trzeba bo-
wiem wyraźnie odróżniać od kradzieży 

* http://www.bg.uph.edu.pl/index.php/
pl/reprografia-drukowanie.html, dostęp: 
22.09.2013.

czy piractwa. Zapisy typu „kopiowanie 
zabija książkę”, nawet jeśli prawdzi-
we w kategoriach ekonomicznych (ko-
nieczność zmniejszania nakładów przez 
wydawnictwa itd.), są niewiążące praw-
nie, ponieważ art. 23 mówi o  możli-
wości korzystania w  ramach własnego 
użytku osobistego z „pojedynczych eg-
zemplarzy” (a nie jedynie ich fragmen-
tów) – co oznacza również uprawnienie 
do powielenia całego utworu. Jednocześ- 
nie pamiętać trzeba jednak o ogranicze-
niach zawartych w art. 23, a więc o tym, 
że „pojedynczy egzemplarz” co do za-
sady nie oznacza możliwości reprodu-
kowania w  ramach użytku prywatne-
go większej ilości egzemplarzy (zgodnie 
z zasadą, że wyjątki w prawie należy in-
terpretować zawężająco).

Ustawa precyzuje wyraźnie, że takie 
korzystanie odbywać się ma w „kręgu 
osób pozostających w związku osobi-
stym, w szczególności pokrewieństwa, 
powinowactwa lub stosunku towa-
rzyskiego” (art. 23 ust. 2), co oznacza 
w praktyce:

• możliwość wykonania kopii dla 
siebie lub dla znajomych czy rodziny 
(odrębnym problemem pozostaje nie-
precyzyjność terminu „stosunek towa-
rzyski”);

• kategoryczne wyłączenie możli-
wości przechowywania i  oferowania 
przez punkty reprograficzne zarów-
no egzemplarzy, które dopiero mogą 
zostać powielone (czy wydrukowane 
– w przypadku wersji cyfrowych), jak 
i publikacji już skopiowanych i goto-
wych do odsprzedaży. Takie działanie 
stanowi wykroczenie przeciw przepi-
som prawa autorskiego i podlega sank-
cjom karnym – punkt kserograficzny 
nie pozostaje „w związku osobistym” 
z użytkownikiem treści i może wyko-
nywać jedynie kopie utworów przeka-
zanych mu przez klienta na czas repro-
dukowania; jego działalność nie ma też 
nic wspólnego z usługą druku na żąda-
nie, kiedy z dostępnego zasobu wybie-
ra się poszukiwaną pozycję.

Możliwość zlecania wykonania 
kopii jest bowiem szczególnym ro-

dzajem zastępstwa w  wykonywa-
niu dozwolonego użytku osobiste-
go, niezależnie od tego, czy odbywa 
się na terenie punktu ksero, biblio-
teki czy uczelni. Żadna z  tych pla-
cówek nie ponosi odpowiedzialności 
za działania klienta czy czytelnika ze 
skopiowanym materiałem, zezwalając 
jednak na skorzystanie z  przysługu-
jącego mu prawa do reprodukowania 
utworu w  zakresie użytku prywat-
nego, musi uwzględniać art. 35, któ-
ry zawęża uprawnienie dozwolonego 
użytku do sytuacji wyjątkowych. Jest 
to odpowiednik testu trójstopniowe-
go wprowadzonego przez konwencję 
berneńską i inkorporowanego później 
do tzw. dyrektywy InfoSoc z 2001 ro-
ku (2001/29/WE). Dokumenty te za-
znaczają, że wszelkie wyjątki i  ogra-
niczenia, które stanowią odejście od 
zasady, czyli wyłącznego prawa wła-
ściciela autorskich praw majątkowych 
do zwielokrotniania, muszą uwzględ-
niać trzy okoliczności: mieć zastoso-
wanie do szczególnych przypadków, 
nie naruszać normalnego korzystania 
z utworu i nie godzić w słuszne inte-
resy podmiotu praw autorskich.

Przepis ten stanowi próbę wywa-
żenia interesów obu stron – ustawo-
dawca, gwarantując użytkownikom 
nieodpłatną i  niewymagającą zezwo-
lenia twórcy możliwość korzystania 
z  utworu (tzw. licencja ustawowa), 
wskazuje na konieczność uwzględnie-
nia nadrzędności praw podmiotu praw 
autorskich. Przejawem dbałości o rów-
nowagę po stronie uprawnionych z ty-
tułu praw autorskich jest m.in. zapew-
nienie im za pośrednictwem OZZ 
rekompensaty za eksploatację ich 
utworów dokonywaną w  ramach do-
zwolonego użytku. Wyłączenie jednak 
spod obowiązku uiszczania opłaty re-
prograficznej placówek bibliotecznych 
wydaje się znacząco naruszać rów-
nowagę, do której osiągnięcia ustawa 
o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych dąży.

MAgdAlenA kusAk, grzegorz illg

sAiw „PolskA książkA”
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Egzemplarz obowiązkowy – co dalej?

Wciąż trwają prace w  sprawie ilo-
ści przekazywanych bibliotekom  
egzemplarzy drukowanych i wpro-
wadzenia egzemplarza elektronicz-
nego.

Od dłuższego czasu wydawcy dążą do 
zmniejszenia liczby egzemplarzy obo-
wiązkowych przesyłanych do bibliotek 
na podstawie ustawy o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych. Polska 
Izba Książki oraz SAiW „Polska Książ-
ka” wystosowały w ubiegłym roku w tej 
sprawie pisma do Rzecznika Praw Oby-
watelskich, a  o  systemach egzemplarza 
obowiązkowego w innych krajach infor-
mowaliśmy szczegółowo na łamach „Bi-
blioteki Analiz” (nr 321 z 21 lutego 2012 
roku).

W czasie, który upłynął od skierowania 
wniosków do Rzecznika Praw Obywatel-
skich, wydawcy wielokrotnie spotykali się 
z przedstawicielami Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki 
Narodowej oraz pracujących nad projek-
tem zmian komisji sejmowej i senackiej. 
W maju br. odbyło się spotkanie ministra 
Bogdana Zdrojewskiego z grupą 20 wy-
dawców, podczas którego poruszono waż-
ne dla branży wydawniczej tematy, w tym 
sprawę zaawansowania prac nad zmianą 
ustawy o egzemplarzach bibliotecznych. 
Według ówczesnych zapowiedzi Mini-
sterstwa istniała szansa uchwalenia zmian 
do końca tego roku. Wydawcom udało się 
też uzyskać zapewnienie, że liczba egzem-
plarzy obowiązkowych zostanie zreduko-
wana.

W  momencie powstawania tego nu-
meru „Biblioteki Analiz” nie jest jednak 
jeszcze znana treść projektu nowelizacji 
ustawy ani pełnych założeń tego projek-
tu. Z  informacji dostępnych w  ramach 
wykazu prac legislacyjnych i  pozalegi-
slacyjnych na stronach Biuletynu Infor-

macji Publicznej Rady Ministrów wyni-
ka przede wszystkim, jakie są trzy główne 
przyczyny wprowadzania planowanych 
rozwiązań:

Skarga wydawców skierowana do 
Rzecznika Praw Obywatelskich, doty-
cząca liczby egzemplarzy obowiązko-
wych przesyłanych nieodpłatnie wyzna-
czonym bibliotekom w całej Polsce. (…);

Wniosek Prezesa Polskiego Komite-
tu Normalizacyjnego o zwolnienie PKN 
z  obowiązkowego przekazywania eg-
zemplarzy bibliotecznych w Postaci Pol-
skich Norm uprawnionym bibliotekom 
z  wyłączeniem Biblioteki Narodowej 
i Biblioteki Jagiellońskiej (zmiana art. 4 
ustawy o egzemplarzu obowiązkowym);

Konieczność zmiany przepisów 
w  związku ze zmianą ustawy z  dnia 
20 lipca 2000 roku o  ogłaszaniu ak-
tów normatywnych (wprowadzenie wy-
dawania elektronicznych wojewódzkich 
dzienników urzędowych), ustawy z dnia 
4 września 2008 roku o zmianie ustaw 
w celu ujednolicenia terminologii infor-
matycznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 
roku o narodowym zasobie archiwalnym 
i  archiwach (wprowadzenie przepisów 
dot. egzemplarzy elektronicznych)*.

Ponadto określono już także główne 
zagadnienia, które ujęte zostaną w  pro-
jekcie ustawy:

1) Określenie formy przekazywanych 
egzemplarzy obowiązkowych (w tym eg-
zemplarzy elektronicznych) (art. 2 ust. 2);

2) Zmiana art. 3 ustawy stanowiącego 
upoważnienie do wydania rozporządze-
nia w sprawie liczby bibliotek upoważ-

* http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r626, 
Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy- 
o-obowiazkowych-egzemplarzach-bibl.html, 
dostęp: 13.09.2013. 

nionych do otrzymywania egzemplarzy 
obowiązkowych (papierowych, elektro-
nicznych);

3) Zmiana art. 4 ustawy w zakresie 
dotyczącym polskich norm (ograniczenie 
obowiązku przekazywania do 2 biblio-
tek, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Ja-
giellońskiej);

4) Określenie konsekwencji ponoszo-
nych przez wydawców uchylających się od 
obowiązku przekazania EO**.

Obecnie trwają prace nad założeniami 
projektu zmian ustawy, a  następnie od-
bywać się będą konsultacje międzyresor-
towe i badanie skutków zmian – przede 
wszystkim skutków finansowych dla bi-
bliotek w zakresie kosztów ponoszonych 
obecnie w porównaniu z tymi po plano-
wanej nowelizacji.

Równolegle do planów legislacyjnych 
i konsultacji projektu rządowego z zainte-
resowanymi stronami Centrum Cyfrowe: 
Projekt Polska wraz z Poznańską Funda-
cją Bibliotek Naukowych przy wsparciu 
Rady Wykonawczej Konferencji Dyrek-
torów Bibliotek Akademickich Szkół Pol-
skich prowadzi dzięki grantowi fundacji 
eIFL (Electronic Information for Libra-
ries) prace w ramach projektu „Prawo au-
torskie dla bibliotek”***, których elemen-
tem, omawianym w czasie warsztatów dla 
bibliotekarzy, jest także system egzempla-
rza obowiązkowego.

Jednym z najtrudniejszych zagadnień 
pozostaje kwestia egzemplarza elektro-
nicznego, zwłaszcza zasad jego przeka-
zywania oraz udostępniania. Wystarczy 
uświadomić sobie, z jakimi przeszkodami 

** http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r626,  
Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy- 
o-obowiazkowych-egzemplarzach-bibl.html, 
dostęp: 13.09.2013.

***         http://centrumcyfrowe.pl/projekty/reforma 
-prawa-autorskiego-dla-bibliotek/, dostęp: 
13.09.2013.

Egzemplarz obowiązkowy  
– co dalej?
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? natury technicznej, praktycznej i prawnej 
styka się Francuska Biblioteka Narodowa 
przy implementowaniu ustawy DADVSI 
z 2006 roku, rozszerzającej obowiązek do-
starczania publikacji o formę elektronicz-
ną, bardzo szeroko w tejże ustawie zde-
finiowaną jako „znaki, sygnały, pisma, 
obrazy, dźwięki lub wiadomości jakiego-
kolwiek rodzaju zakomunikowane pu-
blicznie za pomocą środków elektronicz-
nych”*.

Obecnie francuska książnica narodo-
wa na podstawie nowych przepisów ar-
chiwizuje przede wszystkim Internet, 
pomijając jednak co trudniejsze związa-
ne z tym zagadnienia, w tym dostęp do 
usług płatnych, chronionych hasłem (np. 
e-booki, e-wydania gazet i  czasopism), 
a  także do baz danych. Takie materia-
ły nie są na razie, do czasu opracowa-

* P. Stirling, G. Illien, P. Sanz, S. Sepe-
tjan, The state of e-legal deposit in France:  
Looking back at five years of putting new le-
gislation into practice and envisioning the fu-
ture, „IFLA Journal” Vol. 38 (1) 2012; http://
www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-
journal/ifla-journal-38-1_2012.pdf, dostęp: 
13.09.2013.

nia szczegółowych wytycznych, w ogóle 
gromadzone, a  jedyną formą przekazy-
wania przez wydawców elektronicznego 
egzemplarza obowiązkowego w  sensie 
ścisłym – zastępczą dla egzemplarza pa-
pierowego – jest w tej chwili dostarcza-
nie wielkoformatowych plakatów w for-
mie plików.

Opisana sytuacja wynika przede 
wszystkim z  braku precyzyjnych prze-
pisów, które dookreśliłyby zasady do-
stępu do zgromadzonych materiałów. 
Z  francuskich przepisów ustawowych 
wynika co prawda, że wydawcy i  inni 
producenci treści nie powinni stać na 
przeszkodzie deponowaniu tradycyjne-
go i elektronicznego egzemplarza obo-
wiązkowego, ale nie sprecyzowano ich 
szczegółowych obowiązków, np. doty-
czących przekazywania haseł dostępu do 
chronionych treści, a  także warunków 
tego dostępu. W wielu krajach funkcjo-
nuje w tym zakresie system porozumień 
zawieranych przez biblioteki z wydaw-
cami (zasada uprzedniej zgody wydaw-
cy), czy też system przekazywania pli-
ków przez samych wydawców. Takie 

systemy uniemożliwiają zupełnie auto-
matyczne pobieranie treści i  bardziej 
chronią interesy wydawców.

Jeśli chodzi o dostęp do zgromadzo-
nych dotychczas danych, Francja zdecy-
dowała się na tzw. szare archiwum, a więc 
dostęp ograniczony określonymi restryk-
cjami. Otwarte archiwa (tzw. białe) funk-
cjonują najczęściej w krajach, w których 
systemy egzemplarza obowiązkowego 
opierają się na wyraźnej zgodzie posia-
daczy praw, a inne kraje, jak np. Norwe-
gia, decydują się na archiwa zupełnie za-
mknięte (tzw. czarne).

Doświadczenia innych krajów, 
w  tym zwłaszcza francuskie, wskazu-
ją dość wyraźnie, w których miejscach 
przyszła polska regulacja egzemplarza 
obowiązkowego natrafić może na trud-
ne do kompromisowego rozwiązania 
problemy. Pozostaje jednak liczyć na to, 
że uda się wypracować projekt satysfak-
cjonujący i możliwy do zaakceptowania 
zarówno dla bibliotekarzy, jak i dla wy-
dawców.

AleksAndrA BurBA

sAiw „PolskA książkA”

Postawione w  tytule pytanie wyma-
ga spojrzenia wstecz i  określenia ram 
czasowych digitalizacji ze szczególnym 
naciskiem na jej rozwój na naszym ro-
dzimym podwórku. Ale dla porząd-
ku niezbędne jest podanie ustanda-
ryzowanej definicji głównego tematu 
tego artykułu. Digitalizacja – inaczej 
cyfryzacja, to pojęcie, które od począt-
ku stosowane było głównie w bibliote-
karstwie i archiwistyce, a wraz z coraz 
większą ilością udostępnianych doku-
mentów weszło do powszechnego uży-

Digitalizacja bez granic?
Biblioteki cyfrowe

cia; oznacza wprowadzenie do pamięci 
komputera tradycyjnych, drukowanych 
lub rękopiśmiennych, materiałów bi-
bliotecznych lub archiwalnych w  po-
staci danych cyfrowych metodą skano-
wania.

Pojęcie to pojawiło się nieprzypad-
kowo właśnie w  słowniku biblioteka-
rzy i  archiwistów. Od dawna dostrze-
gali oni potrzebę ochrony zagrożonych 
zbiorów. Wojny, kataklizmy i klęski ży-
wiołowe, niekorzystne warunki prze-
chowywania spowodowały utratę wielu 

niepowtarzalnych i  bezcennych świa-
dectw ludzkiej cywilizacji spisanych 
na papierze. Aż do drugiej połowy XX 
wieku brakowało jednak odpowied-
nich środków technicznych, które po-
zwoliłyby na efektywne zabezpieczanie 
i udostępnianie cennych kolekcji.

Na szerszą skalę digitalizacja jako 
forma ochrony zbiorów wykorzystywa-
na jest na świecie od ponad 30 lat, przy 
czym polskie doświadczenia w  tym 
zakresie dopiero obecnie nadążają za 
światowymi trendami. Pierwszy pol-
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przeszukiwanie ich zasobów za pomocą 
jednego narzędzia wyszukiwawczego. 
Największy tego typu projekt w świe-
cie, Europeana, powstał w 2008 roku, 
przy czym należy zaznaczyć, iż obecnie 
Federacja Bibliotek Cyfrowych jest jed-
nym z największych dostawców treści 
dla Europeany.

Polskie biblioteki cyfrowe zrzeszo-
ne w  FBC rozwijają się dwutorowo: 
z  jednej strony digitalizują i  publiku-
ją zawartość swoich magazynów, któ-
ra weszła już do domeny publicznej, 
z drugiej starają się udostępniać nowe 
prace, objęte ochroną autorskopraw-
ną, na podstawie umów z  wydawca-
mi lub bezpośrednio z autorami. Przy 
czym dokumenty z  domeny publicz-
nej w  znakomitej większości przewa-
żają prawie we wszystkich bibliotekach 
cyfrowych. Przyczyn tego zjawiska jest 
klika. Po pierwsze domena publiczna 
jest bezpieczna, wiadomo, jak się w niej 
poruszać i  jakie rządzą w  niej prawa. 
Po drugie dokumenty znajdujące się 
już w domenie publicznej są szczegól-
nie zagrożone zniszczeniem, chodzi 
tu głównie o  czasopisma drukowane 
od drugiej połowy XIX wieku na tzw. 
kwaśnym papierze. Po trzecie popyt 
na te dokumenty wciąż jest dość duży, 
a obserwując statystyki, można zauwa-
żyć, że im więcej materiałów z dome-
ny publicznej jest udostępnianych on-
line, tym więcej użytkowników do nich 
sięga. Wpływ na popularność doku-
mentów z  domeny publicznej w  pol-
skich bibliotekach cyfrowych ma także 
nawał pracy, z  jakim codziennie bory-
kają się bibliotekarze udostępniający te 
zasoby – łatwiej publikować to, co już 
nie jest chronione, niż poświęcać czas 
na poszukiwania domniemanych auto-
rów dzieł osieroconych czy namawiać 
wydawców lub autorów do darmowe-
go publikowania prac będących poten-
cjalnie przedmiotem obrotu komercyj-
nego.

Jednakże coraz częściej biblioteki 
cyfrowe, szczególnie te organizowane 
przez biblioteki akademickie, zaczyna-
ją udostępniać publikacje naukowców 

związanych z uczelnią, czy to na zasa-
dzie obligatoryjności, czy ułatwienia 
wydania pracy naukowej bardzo szybko 
i bez żadnych kosztów, ale też bez żad-
nych profitów w postaci wynagrodze-
nia. Tu przebiega dość płynna granica 
pomiędzy biblioteką cyfrową a repozy-
torium instytucjonalnym.

Taka sytuacja panuje obecnie w Bi-
bliotece Jagiellońskiej. W  2008 roku 
rozpoczęto prace nad projektem Ja-
giellońskiej Biblioteki Cyfrowej (JBC), 
która dzięki dotacjom z  funduszy 
strukturalnych Programu Infrastruktu-
ra i Środowisko wystartowała 19 lipca 
2010 roku. Pierwszy projekt, ale rów-
nież następne, ma na celu digitalizację 
i  udostępnienie jak największej ilości 
czasopism, które ukazały się od XVIII 
wieku aż do 1939 roku. Tak jak wspo-
mniano wyżej, wynika to z katastrofal-
nego stanu zachowania niektórych ty-
tułów, niemalejącego zainteresowania 
użytkowników oraz faktu, iż dokumen-
ty te są w domenie publicznej. Ocenia 
się, że w obecnym momencie zdigita-
lizowany i udostępniony jest 1% ogól-
nego zbioru czasopism w  Bibliotece 
Jagiellońskiej. Ale podstawowym zmar-
twieniem bibliotekarzy jest stan za-
chowania czasopism w porównaniu do 
innych zbiorów i stąd decyzja o digita-
lizacji tego zasobu w pierwszej kolejno-
ści. Dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za zabezpieczeniem tych 
zbiorów jest ich unikatowość. Więk-
szość udostępnianych w  JBC czaso-
pism to tytuły unikalne w  skali kraju 
lub takie, których Biblioteka Jagielloń-
ska posiada najpełniejszy w Polsce za-
sób. Oczywiście digitalizowane są rów-
nież zbiory specjalne oraz książki, ale 
odbywa się to raczej na niewielką ska-
lę. Niemniej ilościowo całość udostęp-
nionego zasobu jest od końca 2012 ro-
ku największa w Polsce, co czyni z JBC 
najdynamiczniej rozwijającą się biblio-
tekę cyfrową w kraju.

Z  drugiej strony do JBC wprowa-
dzane są bieżące publikacje pracow-
ników Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Odbywa się to na zasadzie dobrowolno-

ski projekt digitalizacyjny miał miejsce 
w 1998 roku w Wojewódzkiej Bibliote-
ce Publicznej i Książnicy Miejskiej im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie 
na warsztat wzięto przede wszystkim 
zbiory zabytkowe: starodruki, rękopi-
sy, kartografię oraz XIX/XX-wieczne 
kolekcje regionalne. Wraz z  pojawia-
niem się kolejnych projektów digitali-
zacyjnych rosło zapotrzebowanie na ich 
udostępnianie w rozwijającym się coraz 
szybciej Internecie. 

Pierwsze biblioteki cyfrowe powsta-
wały w Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii. Wśród najstarszych nale-
ży wymienić Projekt Gutenberg oraz 
ArXiv. Przytoczone tu przykłady ob-
razują dwa kierunki, w  jakich rozwi-
nęły się biblioteki cyfrowe udostęp-
niające zdigitalizowane zbiory online. 
W  Projekcie Gutenberg skupiono się 
na digitalizacji i udostępnianiu pełno-
tekstowych dzieł znajdujących się już 
w domenie publicznej, propagując dar-
mowy dostęp do największych skarbów 
literatury światowej. Z  kolei projekt 
ArXiv zakłada wolny dostęp do depo-
nowanych przez naukowców prac ba-
dawczych z dziedziny fizyki. Oba pro-
jekty mają wagę ogólnoświatową i  są 
w nich publikowane prace w większo-
ści języków.

W  Polsce pierwszą bibliotekę cy-
frową stworzono w  2002 roku w  Po-
znaniu. Została oparta na powstałym 
w Poznańskim Centrum Komputero-
wo-Sieciowym oprogramowaniu dLi-
bra, które obecnie jest powszechnie 
używanym w  Polsce oprogramowa-
niem do tworzenia bibliotek cyfrowych. 
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 
(WBC), bo o niej mowa, skupiła wokół 
siebie wiele ośrodków naukowych, aka-
demickich i kulturalnych, których zaso-
by prezentowane są na jednej wspólnej 
platformie. W następnych latach zaczę-
ły powstawać kolejne biblioteki cyfro-
we, które w 2007 roku zostały zrzeszo-
ne w  Federacji Bibliotek Cyfrowych 
(FBC). Była to jedna z pierwszych ini-
cjatyw na świecie, mająca na celu zrze-
szenie bibliotek cyfrowych i  wspólne 
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ści w oparciu o licencje Creative Com-
mons. Biblioteka zgodnie ze swoimi 
celami statutowymi nie jest zaintere-
sowana komercyjnym obrotem publi-
kacjami czy ograniczaniem do nich do-
stępu, stąd położenie nacisku na takie 
rozwiązania prawne, które maksyma-
lizują dostęp do publikowanych treści, 
jednocześnie minimalizując koszty ich 
wprowadzenia do sieci.

Wracając do publikacji z  dome-
ny publicznej: szczególnie wśród ksią-
żek pojawia się w polskich bibliotekach 
cyfrowych coraz więcej dubletów. Me-
chanizmy wykrywania duplikatów ist-
niejące w FBC i oprogramowaniu dLi-
bra nie są wystarczające, zwłaszcza gdy 
brak wśród bibliotekarzy dobrej woli 
do ich stosowania. Powoduje to wpro-
wadzanie do poszczególnych bibliotek 
cyfrowych kopii tych samych dzieł, co 
świadczy z jednej strony o niegospodar-
ności ich zarządców, a z drugiej o po-
wolnym wypalaniu się oddolnej ini-
cjatywy, którą było powołanie FBC. 
W tym momencie powinna powstać in-
stytucja odpowiedzialna za koordyna-
cję digitalizacji w Polsce. Do jej zadań 
należałoby sprawdzanie list obiektów 
planowanych do skanowania w  po-
szczególnych projektach, których co-
raz więcej realizują biblioteki, archiwa 

oraz inne ośrodki kulturalno-nauko-
we. Koordynacja pomogłaby również 
w  uzupełnieniu braków w  zasobach 
czasopism i ewentualnym wypracowa-
niu narzędzia do scalania zasobów. Bez 
zewnętrznej koordynacji będzie trafia-
ło do sieci coraz więcej jednakowych 
tytułów czy nawet jednakowych wy-
dań tego samego tytułu, które, jak się 
dodatkowo okaże, są już dostępne np. 
w Google Books.

Rozwijająca się z  coraz większą 
prędkością technologia stawia przed bi-
bliotekami cyfrowymi nowe wyzwa-
nia. Należy tu mieć na uwadze z jednej 
strony dostęp do publikacji na urządze-
niach mobilnych, a  z  drugiej zwięk-
szające się przepustowości oraz roz-
szerzający się zasięg Internetu. Brak 
możliwości przeglądania publikacji na 
tabletach czy komórkach skutecznie 
zniechęca zastępy młodych, potencjal-
nych użytkowników do sięgania po za-
soby bibliotek cyfrowych. Przeprowa-
dzone przez pracowników Biblioteki 
Jagiellońskiej badania na próbce 1100 
pracowników i  studentów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w marcu 2013 ro-
ku wykazały, że 60% użytkowników jest 
zainteresowanych dostępem do treści 
z urządzeń mobilnych. Wraz z rozwo-
jem technologii i coraz większym zasię-

giem Internetu ten odsetek będzie się 
zwiększał.

Podsumowując i  jednocześnie od-
powiadając na pytanie tytułowe, można 
wskazać pewne granice digitalizacji, ja-
kimi ograniczony jest rozwój bibliotek 
cyfrowych:

• domena publiczna – ze względu 
na zbyt duże inwestycje czasu i  środ-
ków, a zbyt małe budżety biblioteki bę-
dą ograniczały się do publikacji nieobję-
tych ochroną autorskoprawną,

• dzieła osierocone – obecnie w Pol-
sce tak wiele jest dokumentów z dome-
ny publicznej czekających na digitalizację, 
iż czasochłonny proces poszukiwań zwią-
zany z  dziełami osieroconymi odsuwa 
ich publikację na dalszy plan (powstanie 
narzędzia takiego jak ARROW pozwo-
li na szybsze wyklarowanie praw do dzieł 
osieroconych i ewentualne udostępnienie 
tych utworów w bibliotekach cyfrowych),

• nowe rozwiązania technologiczne 
i działalność firm komercyjnych, takich 
jak Google, może skutecznie ograni-
czyć digitalizację w bibliotekach,

• brak funduszy – w obecnym mo-
mencie większość projektów digitaliza-
cyjnych finansowana jest ze źródeł ze-
wnętrznych.

ŁukAsz Mesek

 BiBliotekA jAgiellońskA

Zestawienie największych bibliotek cyfrowych – stan na 8.10.2013. Oprac. własne na podst. zestawienia Federacji 
Bibliotek Cyfrowych

Lp. Nazwa
Liczba instytucji 

tworzących
Publikacje 
dostępne

Publikacje 
planowane

1 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 1 244 255 1830

2 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 22 204 239 5950

3 e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego 1 126 205 666

4 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 1 116 255 b.d.

5 Małopolska Biblioteka Cyfrowa 1 80 885 6

6 Śląska Biblioteka Cyfrowa 58 78 348 172

7 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 9 69 454 318

8 Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej 1 45 298 0

9 Elbląska Biblioteka Cyfrowa 1 41 395 2605

10 Bałtycka Biblioteka Cyfrowa 23 34 005 4933
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Bazy danych o książce a ochrona praw autorskich

Staranne poszukiwania i dzieła 
osierocone
Bazy danych o książce zaczynają odgry-
wać coraz większą rolę w ochronie praw 
autorskich. Najlepszym tego przykładem 
jest regulacja dotycząca identyfikowa-
nia dzieł osieroconych w oparciu o okre-
ślone bazy danych. W  ten sposób wy-
niki przeszukiwań poszczególnych baz 
danych pozwalają w odpowiedni sposób 
zakwalifikować daną publikację i wiążą się 
z odpowiednim poziomem ochrony au-
torskoprawnej.

Przepisy dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 
października 2012 roku w  sprawie nie-
których dozwolonych sposobów korzy-
stania z utworów osieroconych pozwalają 
uznać dany utwór (lub fonogram) za osie-
rocony, jeżeli żaden z podmiotów upraw-
nionych do niego nie jest znany lub nie 
został odnaleziony pomimo starannego 
poszukiwania takich podmiotów, prze-
prowadzonego i zarejestrowanego zgod-
nie z przepisami dyrektywy.

W  ten sposób kluczowego znacze-
nia nabiera proces starannego poszuki-
wania (ang. diligent search), który zakłada 
przeprowadzenie w dobrej wierze w od-
niesieniu do każdego utworu lub inne-
go przedmiotu objętego ochroną badania 
polegającego na sprawdzeniu informacji 
w  źródłach odpowiednich dla poszcze-
gólnych kategorii utworów oraz innych 
przedmiotów objętych ochroną. Staranne 
poszukiwanie prowadzone jest przed roz-
poczęciem korzystania z utworu lub fo-
nogramu.

Staranne poszukiwanie zostało okre-
ślone w  dyrektywie dość dokładnie. 
Z  jednej strony poszukiwanie ma być 
zgodne z wytycznymi ustalonymi przez 
High Level Working Group on Digital 

Libraries. Z drugiej strony sprecyzowana 
została lista źródeł, do których poszukują-
cy uprawnionych do poszczególnych ty-
pów dzieł musi się odwołać. W przypad-
ku książek są to:

1) katalog egzemplarza obowiązkowe-
go, katalogi biblioteczne i katalogi innych 
podobnych instytucji,

2) dane będące w posiadaniu stowarzy-
szeń autorów i  wydawców działających 
w poszczególnych krajach,

3) istniejące bazy i  rejestry dzieł, 
w tym bazy WATCH, bazy ISBN, Books 
in Print, 

4) bazy danych odpowiednich organi-
zacji zbiorowego zarządzania prawami au-
torskimi, w tym zwłaszcza organizacji re-
prograficznych,

5) źródła integrujące różne bazy i reje-
stry, w tym VIAF i ARROW.

Dopiero wyniki starannego poszuki-
wania pozwalają mającym siedzibę w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej 
bibliotekom, jednostkom edukacyjnym, 
muzeom, archiwom, instytucjom groma-
dzącym dziedzictwo filmowe i muzyczne 
czy nadawcom publicznym – dla osiąga-
nia przez te podmioty założonych celów 
zgodnych z ich misją publiczną – użytko-
wanie dzieł osieroconych poprzez udo-
stępnianie ich publiczności (także online), 
jak również reprodukowanie dla celów 
digitalizacji, udostępniania, indeksowania, 
katalogowania, zachowania i renowacji.

Oznacza to, iż brak określonego utwo-
ru we wskazanych przez każde państwo 
członkowskie źródłach poszukiwań, któ-
re powinny objąć przynajmniej wyżej wy-
mienione, pozwoli zakwalifikować dany 
utwór jako osierocony i przez to umożli-
wi wspomnianym bibliotekom, muzeom 
czy archiwom jego reprodukowanie czy 
udostępnienie publiczności w sieci. Dla-

tego też stworzenie kompletnych baz da-
nych, jak również troska o ich jakość będą 
stanowiły gwarancję skutecznej ochrony 
praw autorskich autorów i wydawców.

Sytuacja w Polsce
W Polsce podstawowe bazy danych albo 
są w trakcie tworzenia, albo ich zawartość 
nie jest pełna. Oparty o egzemplarz obo-
wiązkowy Przewodnik Bibliograficzny 
Biblioteki Narodowej, z powodu uchy-
lania się przez część wydawców od obo-
wiązku przesyłania egzemplarzy, wyka-
zuje sporo luk. Podobnie jest z obecnym 
stanem bazy ISBN, która zawiera infor-
macje dotyczące puli przyznanych po-
szczególnych wydawcom numerów, a nie 
pełny wykaz konkretnych tytułów czy 
publikacji, które tymi numerami zostały 
opatrzone.

Z kolei bazy danych będące w posia-
daniu stowarzyszeń autorów i  wydaw-
ców działających w poszczególnych kra-
jach, jak również baza Books in Print czy 
profesjonalne bazy danych odpowied-
nich reprograficznych organizacji zbioro-
wego zarządzania prawami autorskimi są 
w wielu krajach w trakcie tworzenia.

SAiW „Polska Książka”, poprzez 
uczestnictwo w projekcie ARROW Plus, 
kończy budowanie bazy Books in Print 
(BiP), która będzie również wykorzysty-
wana jako baza danych reprograficznej or-
ganizacji zbiorowego zarządzania do dzia-
łań związanych z repartycją czy procesem 
licencjonowania. W sensie ścisłym two-
rzona w Polsce baza nie będzie platformą 
służącą sprzedaży książek, jak to ma miej-
sce w wypadku pozostałych baz Books in 
Print. Tym samym przyjęte rozwiązanie 
nie będzie kolidowało z  modelem biz-
nesowym innych podmiotów na rynku, 
zajmujących się profesjonalnie obrotem 

Bazy danych o książce a ochrona 
praw autorskich
Dlaczego Europeana?
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będzie mogło w sposób jeszcze bardziej 
efektywny kontynuować działania statu-
towe, związane m.in. z ochroną praw au-
torskich i wynagradzaniem za dozwolo-
ne ustawą korzystanie z dzieł (repartycja). 
Odpowiedzi udzielane systemowi wyszu-
kującemu ARROW wpisują się w misję 
dbania o interesy podmiotów przez Sto-
warzyszenie reprezentowanych.

Celem bowiem projektu ARROW 
Plus jest stworzenie w  uczestniczących 
w projekcie krajach odpowiedniej infra-
struktury bazodanowej, która pozwoli sa-
memu procesowi ARROW na ich prze-
szukiwanie w poszukiwaniu odpowiedzi 
na pytanie, w  jakim zakresie możliwe 
jest korzystanie ze wskazanego utworu. 
Działający obecnie we Francji, Hiszpa-
nii, Niemczech i Wielkiej Brytanii pro-
ces ARROW pozwala czy to uzyskać od 
razu licencję od organizacji zbiorowego 
zarządzania dysponującej prawami do da-
nego utworu, czy też odpowiedź odmow-
ną dotyczącą danego pola eksploatacji lub 
wskazanie bezpośredniego kontaktu do 
właściciela praw lub też prawdopodo-
bieństwa, że dane dzieło jest osierocone. 
Tym samym system ARROW pomaga 
chronić prawa do książek (czego dowo-
dem są także wspomniane zapisy w dy-
rektywie) przed nieuprawnioną digitali-
zacją i udostępnieniem – brak informacji 
stanowi bowiem potencjalne pole do nad-
użyć w tej sferze.

W trakcie realizacji projektu ARROW 
Plus (kontynuatora wcześniejszego pro-
jektu ARROW) do grona państw podpię-
tych do procesu wyszukiwania ARROW 
dołączyły Włochy i Irlandia. W przypadku 
Polski zaś istnieje szansa, iż zostanie stwo-
rzona pełna infrastruktura bazodanowa, 
jednak to od polskich wydawców i  au-
torów będzie zależało, czy bazy te będą 
na bieżąco uzupełniane i  aktualizowane 
(zarówno o nowe tytuły, jak i informacje 
o publikacjach, których metadane zosta-
ły uprzednio wprowadzone do systemu).

O  ile bazy danych SAiW „Polska 
Książka”, podłączone do procesu AR-
ROW, będą współpracowały z bazami da-
nych Biblioteki Narodowej, to jednak to 

wydawcy będą uzupełniać je o informacje 
dotyczące ich zamiarów komercyjnych 
wobec dzieła (czy dzieło ma status in print 
czy out of print), jak również jego dostęp-
ności handlowej (czy publikacja jest do-
stępna w  ich magazynach lub u  współ-
pracujących z nimi dystrybutorów) oraz 
o informacje dotyczące praw autorskich.

Te ostatnie będą miały kluczowe zna-
czenie w przypadku podmiotu właściwe-
go do udzielenia ewentualnej licencji lub 
zgody na wykorzystanie dzieła (czy pra-
wa autorskie należą [wciąż] do wydaw-
cy, czy powróciły do autora itp.). Oczy-
wiście wrażliwość tych danych sprawia, 
że dostęp do nich będzie miał tylko sam 
wydawca (czy też dysponent tych praw) 
i wyłącznie SAiW „Polska Książka” jako 
organizacja zbiorowego zarządzania pra-
wami autorskimi.

Ponadto zawartość tych baz pozwo-
li również na unowocześnienie procesu 
repartycji. W  chwili obecnej repartycja 
środków inkasowanych przez SAiW „Pol-
ska Książka” na rzecz wydawców opiera 
się na danych dotyczących działalności 
wydawniczej gromadzonych przez Bi-
bliotekę Narodową i obejmuje – w spo-
sób kroczący – dwa kolejne lata poprze-
dzające rok, za który dzielone są środki. 
Uwzględniane w repartycji dane to licz-
ba i rodzaj wydanych przez poszczegól-
nych wydawców publikacji oraz wielkość 
nakładu (zgodnie z  danymi będący-
mi w dyspozycji Biblioteki Narodowej, 
opartymi na egzemplarzu obowiązko-
wym). Dlatego też wprowadzenie dodat-
kowych informacji dotyczących statusu 
wydawniczego i dostępności komercyjnej 
dzieła, a wreszcie przejście do repartycji 
tytułowej, pozwoli w sposób bardziej od-
powiedni i zróżnicowany wypłacać inka-
sowane środki, których wartość wzrasta 
i w 2012 roku obejmowała pulę ok. 8,8 
mln zł dla wydawców książki i prasy. Tym 
samym – wraz z równolegle prowadzony-
mi działaniami na rzecz urealnienia wy-
sokości opłat reprograficznych (choćby 
poprzez uzależnienie wysokości opłaty 
dla punktu ksero od jego lokalizacji, jak 
ma to miejsce w Niemczech czy Austrii) 
– jeszcze bardziej adekwatne wynagradza-

nie właścicieli praw autorskich za straty 
ponoszone przez nich wskutek korzysta-
nia z dzieł w ramach dozwolonego użyt-
ku osobistego pozwoli zbliżyć się Polsce 
do uzyskania rzeczywiście „godziwych 
rekompensat”, zgodnie z definicją dyrek-
tywy InfoSoc z 2001 roku (2001/29/WE).

Pomyśl o kulturze, czyli Europeana
Zasadniczym jednak powodem, dla któ-
rego w  ostatnich latach podjęto pra-
ce usprawniające pozyskanie informacji 
o właścicielu praw autorskich i ewentual-
nie reprezentującej go organizacji zbioro-
wego zarządzania, jest projekt Biblioteki 
Europejskiej (The European Library – 
TEL), której początków należy upatrywać 
w roku 1997 i która od 2006 roku przygo-
towywała się do uruchomienia „central-
nego” portalu umożliwiającego przeszu-
kiwanie dziedzictwa kulturowego Europy 
w językach poszczególnych krajów Unii. 
Portal ten – Europeana – stanowi odpo-
wiedź na potrzebę poszerzania dostępu do 
wiedzy oraz przekonanie, że udostępnie-
nie w postaci cyfrowej materiałów z prze-
szłości pozwala na nowo uczynić z nich 
cenne źródło dla indywidualnych użyt-
kowników poprzez otwarty i szeroki do-
stęp, jednocześnie stanowiąc ważną część 
składową gospodarki cyfrowej. Zgodnie 
z  oficjalnymi dokumentami unijnymi 
odpowiedzialność za takie udostępnienie 
i zachowanie dziedzictwa dla przyszłych 
pokoleń spoczywa na sektorze publicz-
nym.

TEL umożliwia m.in. zintegrowane 
przeszukiwanie zasobów katalogowych 
oraz dostęp do materiałów cyfrowych po-
szczególnych bibliotek narodowych. Eu-
ropejska Biblioteka Cyfrowa – Europeana 
– niewątpliwie stanowi zatem optymalne 
miejsce do udostępniania zdigitalizowa-
nego europejskiego dziedzictwa kulturo-
wego. Uruchomiony w 2008 roku portal 
oferuje szybki i  łatwy dostęp do kolek-
cji 48 bibliotek narodowych Europy oraz 
ważnych europejskich bibliotek nauko-
wych, archiwów czy muzeów. W sumie 
ponad 2 200 instytucji z 36 krajów dostar-
cza Europeanie kontent lub rozwiązania 
technologiczne.
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Polska Biblioteka Narodowa jest part-
nerem projektu od 2007 roku. W  zak-
tualizowanej 5 sierpnia 2013 roku tabe-
li, dostępnej na stronie http://www.pro.
europeana.eu/web/guest/content, Pol-
sce – z liczbą blisko 1,5 mln obiektów – 
przypadało 10 miejsce na liście 15 „naj-
wydajniejszych” państw przekazujących 
dane do Europeany.

Oczywiście jako pierwsze digitalizo-
wane są arcydzieła należące do domeny 
publicznej. Porozumienie Memorandum 
of Understanding z września 2011 roku 
(Porozumienie dotyczące podstawowych 
zasad digitalizacji i publicznego udostęp-
niania dzieł niedostępnych w handlu z 20 
września 2011 roku) między biblioteka-
rzami a  przedstawicielami wydawców, 
autorów i organizacji zbiorowego zarzą-
dzania dotyczyło jednak utworów o wy-
czerpanym nakładzie (out of commerce) 
i pozwalało uwzględniać interesy wszyst-
kich stron procesu digitalizacji, z podkreś- 

leniem pierwszeństwa właściciela praw 
w wykorzystaniu materiału out of commerce.

Dla wydawców terminowe wprowa-
dzenie do polskiego systemu prawnego 
stosownych zmian w związku z digitaliza-
cją jest sprawą kluczową. Dopiero odpo-
wiednie ramy prawne zachęcą właścicieli 
praw do udostępniania swoich dzieł za po-
średnictwem Europeany. Niewątpliwym 
ułatwieniem organizacyjnym dla całego 
przedsięwzięcia będą wyniki działań SAiW 
„Polska Książka” związane z projektem AR-
ROW Plus, który bezpośrednio przyczynia 
się do usprawnienia procesu digitalizacji 
poprzez tworzenie i przeszukiwanie odpo-
wiednich baz danych. Szybkie, ale staranne 
wyszukanie informacji autorskoprawnych 
pozwoli w  przyszłości Europeanie udo-
stępniać więcej materiałów – zawsze jednak 
z pełnym poszanowaniem woli i praw wła-
ścicieli oraz dysponentów praw autorskich.

jędrzej MAciejewski, MAgdAlenA kusAk

sAiw „PolskA książkA”

Umożliwiając znaczne oszczędności 
czasu i zasobów przy wykonywaniu 
starannych poszukiwań informacji 
o prawach i ich właścicielach, system 
ARROW ma w założeniu ułatwić re-
alizację szeroko zakrojonych projek-
tów digitalizacyjnych z pełnym po-
szanowaniem praw autorskich. To 
z kolei zwiększy możliwości włącza-
nia prac chronionych prawem autor-
skim – w szczególności dzieł osiero-
conych oraz publikacji out of commerce 
– w  programy bibliotek cyfrowych 
i, w  takim stopniu, w  jakim dane 
z tych programów będą przekazywa-
ne do Europeany, będzie jednocze-
śnie służyć właśnie rozwojowi Eu-
ropeany.

enrico turrin

FederAcjA wydAwców euroPejskich

tŁuM. MArcin zydroń

sAiw „PolskA książkA”

Więcej niż książkowe regały
Program Biblioteka+ i inne działania Instytutu Książki  
skierowane do bibliotek publicznych

Każdy z nas zna ten specyficzny wystrój. 
Stare, odrapane metalowe regały, męczą-
ce wzrok świetlówki, wysłużone meble 
i nieśmiertelne paprotki. Tak wyglądała 
w latach 90. między innymi i moja osie-
dlowa biblioteka. Tylko zapał i niezwykły 
entuzjazm pracujących w niej biblioteka-
rek, które potrafiły oswoić tę nieprzyja-
zną przestrzeń i przede wszystkim zara-
zić wszystkich czytelniczą pasją, sprawiał, 
że w miarę regularnie przychodziłem po-
buszować wśród bibliotecznych półek. 
Chwytałem wybraną książkę, niosłem ją 
do lady i pośpiesznie kierowałem się do 
drzwi. Nigdy nie przyszło mi do głowy, 

że biblioteka może być po prostu przy-
jemnym miejscem lektury, a  co dopie-
ro spotkań. Tym bardziej, że wiele osób 
traktowało i  do dziś traktuje jej prze-
strzeń w sposób quasi-sakralny. W biblio-
tece chodzimy na paluszkach, mówimy 
szeptem, ledwie ośmielamy się zamienić 
kilka słów z samym bibliotekarzem, któ-
ry groźnie spogląda na nas zza bibliotecz-
nej lady.

Gdy w 2008 roku Instytut Książki za-
czął przygotowywać na zlecenie ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego Bogda-
na Zdrojewskiego założenia do programu 
Biblioteka+, większość polskich biblio-

tek publicznych wyglądała właśnie w ten 
sposób. Dane Biblioteki Narodowej, któ-
rymi wówczas dysponowaliśmy, nie po-
zostawiały wątpliwości. Ponad połowa bi-
bliotek publicznych nie wydała w tamtym 
okresie ani złotówki na remonty. Biblio-
teka Narodowa oceniła również, że jedna 
trzecia budynków bibliotek była zaledwie 
prowizorycznie przystosowana do pełnie-
nia funkcji biblioteki. 15% pomieszczeń 
bibliotek nie było w ogóle przystosowa-
nych do pełnienia tej funkcji. W 2006 ro-
ku tylko 15% bibliotek publicznych było 
dostosowanych do obsługi osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. Nie 
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mym 2006 roku na wsi przeciętnie jedna 
placówka posiadała 1,3 komputera, często 
o słabych parametrach.

Dobrym podsumowaniem jest tu ra-
port z badań przeprowadzonych w 2008 
roku przez Pracownię Kapitału Społecz-
nego Instytutu Socjologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego na zlecenie Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: 
„Typową sytuację (szczególnie filii) moż-
na opisać tak: nie ma ogrzewania, biblio-
tekarka ogrzewa piecem węglowym jedno 
pomieszczenie, musi sama nosić węgiel 
(po stromych schodach), a wcześniej od-
śnieżać dojście do biblioteki. Konieczna 
jest wymiana okien, bo są nieszczelne i zi-
mą trudno jest wytrzymać. Jest ciemno, 
oświetlenie jest słabe, a meble stare, ciem-
ne i zniszczone. Tam, gdzie są komputery 
– bo są i takie miejsca, w których nie ma 
nawet telefonu – są one ustawione bardzo 
blisko siebie – nie ma intymności (każdy 
widzi to, co ktoś robi na swoim kompu-
terze)”*.

Przy tej lokalowej mizerii w  ogól-
nopolskiej skali biblioteki nadal pozo-
stawały podmiotami o niezwykłym po-
tencjale. Po pierwsze, były to jedyne 
instytucje kultury, które mocą ustawy 
istniały w każdej gminie, tworząc sieć 
ponad ośmiu tysięcy placówek w  ca-
łym kraju. Po drugie, w oczach miesz-
kańców małych miejscowości bibliote-
ki wciąż stanowiły instytucję zaufania 
publicznego – zwłaszcza na wsi. Z cy-
towanego już raportu wynikało, że 
„większość badanych respondentów na 
terenach wiejskich nie wyobrażała so-
bie tego, że bibliotekarka mogłaby po 
prostu zniknąć z  ich miejscowości”. 
Co więcej, jak wskazywał raport, „bi-
bliotekarze są bardzo potrzebni, gdyż 
pełnią nie tylko rolę wypożyczających 
książki, ale też doradców, powierni-
ków, organizatorów życia kulturalnego 
na wsi. Są ludźmi bardzo życzliwymi 
i  kompetentnymi w  swoim zawodzie. 
(…) W ocenie rozmówców biblioteka-

* A. Gołdys, M. Stec, Program Biblioteczny 
– raport z badań terenowych w 20 gminach, lipiec–
sierpień 2008, s. 37–38.

rze robią więcej niż muszą”**. Siłą rze-
czy Biblioteka+ z inicjatywy ograniczo-
nej początkowo do wsparcia remontów 
i budowy budynków bibliotecznych za-
mienił się w  kompleksowy program, 
mający na celu modernizację bibliotek 
poprzez przekształcenie ich w  nowo-
czesne centra dostępu do wiedzy.

Skandynawskie wzorce
Jak pokazują przykłady Szwecji czy Da-
nii, biblioteka może, a  nawet powinna, 
pełnić funkcje szersze od tradycyjnych 
funkcji bibliotecznych, a więc oferować 
więcej niż udostępnianie książek. W kra-
jach skandynawskich lokalna biblioteka 
to również miejsce, w którym mieszkań-
cy danej gminy edukują się w zakresie ko-
rzystania z Internetu i komputerów, bio-
rą udział w warsztatach, uczą się, w jaki 
sposób założyć organizację pozarządo-
wą, własną firmę, czy po prostu doskona-
lą już zdobyte umiejętności. Biblioteka to 
przede wszystkim miejsce spotkań – nie 
tylko czytelników, lecz także lokalnych 
stowarzyszeń czy kół zainteresowań.

Co sprawia, że biblioteka może odgry-
wać tak ważną integracyjną rolę? Składa 
się na to wiele czynników, tu jednak war-
to wymienić kilka najważniejszych. Po 
pierwsze w  dwóch wymienionych wy-
żej krajach siedziba biblioteki znajduje się 
w centrum miejscowości, w pobliżu in-
nych budynków użyteczności publicznej. 
Do biblioteki łatwo jest trafić, nawet je-
śli jesteśmy turystami, którzy zatrzymali 
się w danym miejscu na krótko. Poza tym 
biblioteki używają kompatybilnego pro-
gramu katalogowego, umożliwiającego 
szybkie znalezienie i  łatwe zamówienie 
książki, nie tylko we własnej bibliotece.

Sama książka rzecz jasna nie znika 
z pola widzenia skandynawskiego biblio-
tekarza. Wie on jednak, że w małej gmin-
nej bibliotece nie chodzi o zgromadzenie 
dużego księgozbioru. Księgozbiór może, 
a  nawet powinien być mały, pozwalając 
w nawet niewielkiej przestrzennie biblio-
tece wygospodarować miejsce na spotka-

**  M. Rogaczewska, Raport z badań terenowych 
przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Gran-
towe w 58 gminach, Warszawa, sierpień 2008, s. 30.

nia i inne aktywności. Ważne jednak, by 
następowała stała wymiana zbiorów, a za-
kupy książkowe robione były co tydzień. 
Tak dzieje się właśnie w Szwecji i Danii. 
Księgozbiór jest też dostosowany do po-
trzeb danej społeczności i zawiera książki 
zróżnicowane ze względu na wiek, zain-
teresowania itp. W  skandynawskich bi-
bliotekach nie brakuje również sprzętu 
komputerowego, i  co najważniejsze – 
kompetentnego i dobrze przygotowanego 
do obsługi czytelników personelu.

Wziąwszy pod uwagę skandynawskie 
doświadczenia, a także potrzeby lokalnych 
społeczności w  Polsce, Instytut Książki 
postawił sobie następujące zadania w ra-
mach Biblioteki+:
• uruchomienie programu finansowego 

wsparcia budowy, rozbudowy i moder-
nizacji budynków bibliotek gminnych;

• przeszkolenie bibliotekarzy w zakresie 
nowych kompetencji;

• internetyzację bibliotek;
• stworzenie jednolitego, ogólnopol-

skiego, centralnego systemu kompu-
terowego MAK+, umożliwiającego 
zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, 
wymianę informacji o księgozbiorach 
i  wypożyczeniach pomiędzy samymi 
bibliotekami oraz zdalny dostęp po-
przez Internet dla czytelników.
Każde z  wyżej wymienionych dzia-

łań ma inny charakter i  zakres. Wszyst-
kie łączy jeden cel – pomoc samorządom 
w unowocześnieniu funkcjonowania pol-
skich gminnych bibliotek publicznych.

Jasna, przestronna, wygodna
Żadne z przedsięwzięć mających na celu 
unowocześnienie bibliotek nie może się 
powieść bez znaczącego polepszenia ich 
warunków lokalowych. Chodzi nie tyl-
ko o  funkcjonalność, ale także o  estety-
kę obiektów bibliotecznych. „Marzeniem 
wszystkich jest biblioteka estetyczna – pi-
sały w 2008 roku autorki raportu z badań 
terenowych w wybranych gminach, Alek-
sandra Gołdys i  Magdalena Stec – żeby 
przyjemnie było do niej przyjść. Niech to 
będzie miejsce jasne, przestronne, wygod-
ne. Nie można tu jednak przesadzić, mu-
si ono pasować do gustów osób w różnym 
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wieku – można je podzielić na część kana-
pową, stolikową, poduszkową – niech każ-
dy znajdzie tam coś dla siebie. Mieszkańcy 
oczekują, że w bibliotece będzie unowo-
cześniony wystrój, komputeryzacja kata-
logów. Warunkiem jest oczywiście to, że 
będzie tam ciepło zimą i chłodno latem, 
że będzie odpowiednie oświetlenie, no i że 
bibliotekarka na to wszystko pozwoli”*.

Odpowiedzią na te potrzeby był pro-
gram małych grantów „Infrastruktu-
ra bibliotek”, realizowany przez Instytut 
Książki w latach 2009–2010. Jego celem 
było podniesienie standardu bibliotek pu-
blicznych (w  tym standardów estetycz-
nych) poprzez ich modernizację archi-
tektoniczną i zakup wyposażenia. Budżet 
programu w  latach 2009–2010 wyniósł 
7,5 mln zł. Decyzję o przyznaniu dota-
cji otrzymało 190 bibliotek gminnych. 
Za przyznane środki wyremontowano 
lub wyposażono 465 placówek biblio-
tecznych. Dotacje trafiły do bibliotek ze 
wszystkich województw.

KULTURA+, czyli czas na biblioteki
W 2009 roku, a więc w tym samym roku, 
w którym ruszył program małych gran-
tów, minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego podjął również kroki zmierzające 
do uruchomienia wieloletniego progra-
mu rządowego pod nazwą KULTURA+. 
Założenia programu przewidywały dwa 
priorytety. Jednym z nich – obok digita-
lizacji księgozbiorów – była budowa no-
wych lub rozbudowa i przebudowa ist-
niejących budynków bibliotek gminnych. 
20 września 2010 program został przyjęty 
przez Komitet Stały Rady Ministrów. 12 
października 2010 program został przyjęty 
przez Radę Ministrów w drodze uchwały. 
17 lutego 2011 roku nastąpiło ogłoszenie 
Programu Wieloletniego KULTURA+.

Warto podkreślić, że będący częścią 
KULTURY+ priorytet „Biblioteka+. In-
frastruktura bibliotek” to jak do tej po-
ry największy grantowy program, w któ-
rym środki na inwestycje przeznaczone 
są tylko i wyłącznie dla bibliotek publicz-

* A. Gołdys, M. Stec, Program Biblioteczny 
– raport z badań terenowych w 20 gminach, lipiec–
sierpień 2008, s. 60.

nych. Budżet priorytetu wynosi 150 mln 
zł. Środki finansowe w ramach tego prio-
rytetu mogą być przeznaczone na zadania 
związane z budową, remontem, rozbudo-
wą lub przebudową bibliotek publicznych 
w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich 
oraz małych gminach miejskich.

Podobnie jak inne programy rządo-
we, „Biblioteka+. Infrastruktura biblio-
tek” opiera się na zasadzie pomocniczości. 
W latach 2011–2012 wsparcie finansowe 
rządu dla samorządowych instytucji kul-
tury wynosiło 40% wartości inwestycji. 
Optymalny podział finansowania inwe-
stycji zakładał zaangażowanie samorządów 
województw na poziomie do 30% warto-
ści zadania, a gmin – pozostałych 30%.

27 grudnia 2012 roku rząd przy-
jął uchwałę zmieniającą wcześniejszą 
uchwałę w sprawie ustanowienia Progra-
mu Wieloletniego KULTURA+. Wpro-
wadzone zmiany miały na celu ułatwienie 
bibliotekom gminnym skorzystania z do-
finansowania inwestycji.

Nowe zapisy uchwały zmieniły struk-
turę finansowania zadań na lata 2013–
2015. Wsparcie finansowe rządu dla sa-
morządowych instytucji kultury wynosi 
obecnie 75% kosztów inwestycji. Pozosta-
łe 25% ma stanowić wkład własny – środ-
ki samorządów gminnych i  wojewódz-
kich. Podniesiony został limit kwotowy 
maksymalnego dofinansowania do pozio-
mu 1 mln 875 tys. zł, wcześniej wynosił 
on 1 mln zł. Został także poszerzony krąg 
beneficjentów o biblioteki publiczne, dla 
których organizatorem są gminy miejskie 
do 50 tys. mieszkańców, wcześniej były to 
gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców.

Wprowadzenie wyżej wymienionych 
zmian zaowocowało dużym wzrostem 
liczby wniosków składanych do progra-
mu. Obecnie priorytet „Biblioteka+. 
Infrastruktura bibliotek” to 222 obiek-
ty bibliotek gminnych, którym przyzna-
no dotacje na budowę i  modernizację 
w kwocie 127,5 mln zł. Do września 2013 
roku ukończono 28 inwestycji.

Przewodnik po świecie wiedzy
Unowocześnienie polskich gminnych bi-
bliotek publicznych nie byłoby możliwe 

bez uzyskania przez bibliotekarzy nowych 
kompetencji zawodowych wykraczają-
cych poza standardowe umiejętności bi-
bliotekarskie. W tym celu Instytut Książki 
stworzył program szkoleniowy obejmu-
jący między innymi szkolenia z zakresu 
rozwoju osobistych kompetencji mene-
dżerskich i przywódczych, a także posłu-
giwania się nowymi technologiami infor-
matycznymi.

Program został obliczony na lata 2010–
2012. Dotacje w ramach programu były 
przyznawane wojewódzkim bibliotekom 
publicznym, które organizowały szko-
lenia i  prowadziły rekrutację wśród bi-
bliotekarzy w poszczególnych regionach. 
W ramach programu przeszkolonych zo-
stało 2158 bibliotekarzy, a całkowity bud- 
żet szkoleń wyniósł 6 mln zł.

Wynikiem szkoleń jest po pierwsze na-
bycie przez bibliotekarzy nowych umie-
jętności (m.in. zarządzanie czasem, po-
zyskiwanie środków pozabudżetowych, 
obsługa własnych stron internetowych, 
praca z osobami niepełnosprawnymi, tech-
niki pracy z dziećmi itp.). Ponadto szkole-
nia sprzyjały wymianie doświadczeń oraz 
dobrych praktyk. Tak przygotowany biblio-
tekarz staje się nie tylko przewodnikiem po 
świecie książek, ale także przewodnikiem 
po świecie wiedzy, którą zdobywa się po-
przez multimedia i za pomocą Internetu.

Bezpłatny Internet?  
Tylko w bibliotece!
Na podstawie praktyki innych krajów eu-
ropejskich wiadomo, że każda biblioteka 
gminna powinna dysponować łączem in-
ternetowym o odpowiedniej przepusto-
wości. Spełnienie tego wymogu jest ko-
nieczne dla realizowania wizji biblioteki 
nowoczesnej, będącej miejscem bezpłat-
nego dostępu do współczesnego świata 
multimediów dla każdego zainteresowa-
nego mieszkańca gminy.

Program internetyzacji polskich bi-
bliotek publicznych to efekt porozu-
mienia, jakie 23 lipca 2012 roku zawar-
ły Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwo Admini-
stracji i  Cyfryzacji, Fundacja Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
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ły Orange Polska. Porozumienie jest prze-

dłużeniem programu internetyzacji bi-
bliotek publicznych z 2009 roku. Orange 
Polska (wówczas Grupa TP) zadeklaro-
wała w nim bezpłatne podłączenie Inter-
netu do wszystkich gminnych bibliotek 
publicznych. Z oferty do tej pory skorzy-
stało ponad 3500 placówek, dzięki czemu 
ich użytkownicy mają swobodny dostęp 
do cyfrowego świata.

Wszystko o książkach
MAK+ (zob. artykuł o MAK-u+ w ni-
niejszym numerze „Biblioteki Analiz”) 
jest elektronicznym, zintegrowanym sys-
temem bibliotecznym, stworzonym i roz-
wijanym przez Instytut Książki, subwen-
cjonowanym przez MKiDN. System 
umożliwia tworzenie elektronicznego 
katalogu bibliotecznego, bazy użytkow-
ników placówki, rejestrację wypożyczeń 
i udostępnień zasobów oraz prowadzenie 
statystyki bibliotecznej.

Zintegrowany system biblioteczny 
MAK+ jest programem rekomendowa-
nym przez Krajową Radę Biblioteczną do 
wdrażania w  bibliotekach publicznych. 
Do września 2013 roku program MAK+ 
został zainstalowany w 1230 bibliotekach 
w Polsce i poza jej granicami.

W ramach projektu MAK+ powstała 
również aplikacja o nazwie „Czytelnik”, 
umożliwiająca korzystanie z zasobów bi-
bliotek poprzez urządzenia przenośne ty-
pu iPhone i  iPad oraz urządzenia z sys-
temem operacyjnym Android. Aplikację 
„Czytelnik” można bezpłatnie pobrać 
z App Store i Google Play.

Aplikacja jest unikalnym rozwiąza-
niem informatycznym, które umoż-
liwia jednoczesne przeglądanie zaso-
bów wszystkich bibliotek korzystających 
z MAK-a+, wyszukiwanie w wybranej lo-
kalizacji (dana biblioteka, województwo, 
cały kraj), sprawdzanie terminów zwro-
tów książek oraz, dzięki wbudowanej ma-
pie, znajdowanie poszukiwanej pozycji 
w najbliższej okolicy.

Kraszewski i komputery
Z doświadczeń zebranych w Instytucie 
Książki podczas prowadzenia programu 

Biblioteka+, zwłaszcza w trakcie insta-
lowania systemu MAK+ w bibliotekach 
gminnych, wynikało, że nadal wiele bi-
bliotek w małych miejscowościach nie 
posiada nowoczesnego sprzętu kom-
puterowego. Według badań Bibliote-
ki Narodowej na jedną bibliotekę staty-
stycznie przypada 4,2 komputera (dane 
za: www.bn.org.pl), co nie jest aż tak 
złym wynikiem, zważywszy na statysty-
ki sprzed kilku lat. Jednak w większości 
przypadków są to komputery dostarczo-
ne przed laty w ramach rządowego pro-
gramu IKONKA, których parametry 
techniczne są obecnie zbyt niskie w sto-
sunku do potrzeb bibliotekarzy i czytel-
ników.

Biblioteki oraz filie biblioteczne nie-
posiadające nowoczesnego sprzętu kom-
puterowego mają utrudniony dostęp do 
cyfrowych aplikacji, w  tym do narzędzi 
z zakresu e-administracji czy do przydat-
nych baz danych.

Stąd pomysł na uruchomienie pro-
gramu „Kraszewski. Komputery dla bi-
bliotek”, który w 2012 roku był realizo-
wany w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Nazwa programu 
nawiązuje do obchodzonego w 2012 Ro-
ku Józefa Ignacego Kraszewskiego – usta-
nowionego przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Celem programu jest podniesienie 
standardu bibliotek publicznych poprzez 
wyposażenie ich w  nowoczesny sprzęt 
komputerowy umożliwiający użytkow-

nikom biblioteki korzystanie z  Interne-
tu, a bibliotekarzom katalogowanie zbio-
rów i udostępnianie ich online. Program 
skierowany jest do wszystkich bibliotek 
publicznych w Polsce. W 2012 roku bi-
blioteki zakupiły 988 zestawów kompu-
terowych. Obecnie trwa nabór na drugą 
edycję programu.

Dyskusyjne Kluby Książki
Poza wsparciem infrastruktury bibliotek, 
czy to architektonicznej, czy informatycz-
nej, Instytut Książki prowadzi również in-
ne działania skierowane do bibliotek i ich 
użytkowników, mające na celu promocję 
czytelnictwa. Jednym z  najważniejszych 
jest działający od 2007 roku program Dys-
kusyjne Kluby Książki. Jest to największy 
tego typu projekt w kraju pod względem 
liczby biorących w nim udział uczestni-
ków oraz pod względem zasięgu. Co mie-
siąc w kilkuset polskich miejscowościach 
we wszystkich województwach spotyka 
się blisko 11 tys. osób, żeby rozmawiać 
o książkach. Program, adresowany przede 
wszystkim do czytelników korzystających 
z bibliotek publicznych, oparty jest na za-
łożeniu, że potrzebne są miejsca, w któ-
rych można rozmawiać o wspólnie czy-
tanych książkach, oraz że nie trzeba być 
krytykiem, by czerpać przyjemność z dys-
kutowania o  literaturze. Program dzia-
ła w formie konkursu dotacyjnego dla bi-
bliotek wojewódzkich.

Uczestnicy DKK należą do wszystkich 
grup wiekowych i społecznych, dużą gru-

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu
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pę stanowią osoby starsze – i  to właśnie 
w dużej mierze dzięki temu programo-
wi liczba osób 50+ korzystających z bi-
bliotek publicznych od kilku lat rośnie. 
Program aktywizuje środowiska lokalne, 
w  znacznym stopniu przyczynia się do 
aktywizacji bibliotek publicznych w Pol-
sce, a jego sukces polega między innymi 
na tym, że nie jest zarządzany centralnie, 
lecz, dając dużą swobodę bibliotekarzom, 
wymaga od nich zaangażowania i mobili-
zacji.

Program DKK jest znakomicie oce-
niany zarówno przez samych czytelni-
ków, jak i przez bibliotekarzy – co po-
kazują wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród bibliotek i klubowiczów. Po kil-
ku latach wytężonej pracy promocyjnej 
program jest rozpoznawalny medial-
nie (m.in. programy w stacjach radio-
wych, artykuły w „Gazecie Wyborczej” 
i  „Wysokich Obcasach”, obecność na 
festiwalu Open’er 2012, obecność 
w  programie „Wszystko o  Kulturze” 
emitowanym w TVP), co jest sukcesem 
w przypadku projektów poświęconych 
czytelnictwu.

DKK wciąż się rozwijają. Liczba klu-
bów sukcesywnie rośnie – od 290 w 2007 
roku do 1079 w 2012. Tylko w 2012 ro-
ku na potrzeby programu zakupiono ok. 
20 tys. książek. Ważnym elementem pro-
gramu są spotkania autorskie w  biblio-
tekach. Ich liczba także stale rośnie, od 
250 w 2007 roku do 1004 w 2012 roku. 
W 2012 roku w związku z pięcioleciem 
DKK Instytut Książki uruchomił pro-
gram „Dobre książki i kawa z...” – cykl 
dużych spotkań autorskich w  bibliote-
kach wojewódzkich z najbardziej poczyt-
nymi autorami literatury światowej i pol-
skiej (takimi jak m.in.: Eric-Emmanuel 
Schmidt, Janusz L. Wiśniewski, Corinne  
Hofmann, Etgar Keret, Richard Paul 
Evans).

Biblioteki – klucz do wzrostu 
czytelnictwa
Dzięki wszystkim opisanym wyżej dzia-
łaniom coraz więcej bibliotek dołącza do 
rozrastającego się grona nowoczesnych 
i  przyjaznych mieszkańcom instytucji 

publicznych. To dobry znak w obliczu ni-
skich wskaźników czytelnictwa w Polsce. 
A te ostatnie są alarmujące. Z tegoroczne-
go raportu Biblioteki Narodowej sporzą-
dzonego na podstawie badań „Społecz-
ny zasięg książki”, przeprowadzonych 
we współpracy z  TNS Polska, wynika, 
że w stosunku do stanu sprzed dwóch lat 
czytelnictwo w Polsce spadło. „Przynaj-
mniej jednokrotny kontakt z jakąkolwiek 
książką w ciągu roku zadeklarowało nie-
co ponad 39% Polaków, przy czym książ-
kę zdefiniowano w tym badaniu szeroko 
– włączając do tej kategorii albumy, po-
radniki, encyklopedie, słowniki, a  także 
książki w formie elektronicznej. To o 5% 
mniej niż w roku 2010, kiedy można by-
ło ostrożnie domniemywać o  zahamo-
waniu trwającej od 2006 roku tendencji 
spadkowej”.

Czytelnictwo to nie tylko statystycz-
ne słupki. To także miernik kondycji spo-
łeczeństwa, w którym żyjemy. W krajach 
rozwiniętych i bogatych, takich jak kraje 
skandynawskie, Francja czy Niemcy, czy-
telnictwo jest wysokie. Nie dlatego jed-
nak, że są one bogate. Byłoby to stawia-
nie przysłowiowego wozu przed koniem. 
Kraje te osiągnęły sukces, ponieważ mia-
ły wysoki współczynnik skolaryzacji i czy-
telnictwa właśnie.

Z  dnia na dzień i  doraźnymi działa-
niami nie da się ani zatrzymać, ani popra-
wić wskaźników czytelnictwa. Konieczne 
są tu działania i rozwiązania na poziomie 
instytucjonalnym, skierowane zwłaszcza 

do mniejszych ośrodków, w których do-
stęp do książki i kultury jest utrudniony. 
W tego typu miejscowościach to bibliote-
ka odgrywa lub może odgrywać rolę prze-
wodnika po świecie wiedzy i kultury. Ba-
dania pokazują, że biblioteka znajduje się 
na trzecim miejscu wśród źródeł pozyski-
wania książek po zakupach oraz wypoży-
czeniach od rodziny i  znajomych. Przy 
tym biblioteki publiczne szczególnie czę-
sto wskazywane były przez tych, którzy 
nie kupują książek lub robią to rzadko, 
a więc przez rolników, bezrobotnych oraz 
emerytów i  rencistów. Dla wielu z  tych 
osób bezpłatny dostęp do książek, multi-
mediów i Internetu jest jedyną możliwo-
ścią skorzystania z zasobów, jakie dają te 
media.

Warto też przytoczyć w  tym miej-
scu ostatnie wyniki badań stanu biblio-
tek publicznych za 2011 rok, które za-
notowały pierwszy raz od wielu lat mały 
wzrost wypożyczeń książek (o 0,4%). To 
dobra informacja, wziąwszy pod uwa-
gę, że w ostatnich latach spadki wypoży-
czeń wynosiły nawet ponad 5%. Jest to 
też niewątpliwie sukces samych bibliote-
karzy i wszystkich osób oraz prywatnych 
i publicznych instytucji, które w ostatnich 
latach zaangażowały się w poprawę kon-
dycji bibliotek. Cieszymy się, że całkiem 
pokaźnych rozmiarów cegiełkę mógł do 
tego wszystkiego dołożyć Instytut Książki 
i minister kultury.

Piotr kieżun 

instytut książki

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach
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Norma ISO i jej konsekwencje 
praktyczne – o ISBN raz jeszcze
Funkcjonalności powstającego systemu 
e-ISBN w dużej mierze wynikają z przy-
jętej globalnie koncepcji przyznawania 
wydawcom prefiksów. 

Przypomnijmy: od 1 stycznia 2007 
roku obowiązuje 13-cyfrowa prezenta-
cja numeru zgodna ze specyfikacją EAN 
(co umożliwia generowanie dla ISBN 
kodów kreskowych). Numer składa się 
z pięciu bloków, a nie z czterech, przy 
czym nadal koduje te same trzy istotne 
informacje: kraj–wydawca–produkt.

Przykład: ISBN 978-83-01-15304-5
1. Przedrostek EAN – element „978”
2. Kraj – tu 83 = Polska
3. Oznaczenie wydawcy (prefiks) – tu 01 = 

Wydawnictwo Naukowe PWN
4. Identyfikator produktu – tu 15304
5. Cyfra kontrolna – tu 5.

Prefiks to występujący zawsze po ko-
dzie kraju element, od którego uzależ-
niona jest wielkość puli numerów do 
wykorzystania – 10, 100, 1000, 10  000 
lub 100 000. W Polsce wydawcy otrzy-
mują wyłącznie następujące oznaczenia 
identyfikacyjne:
• dwucyfrowe w zakresie 00–19 (pule 

100 000 numerów),
• trzycyfrowe w zakresie 200–599 (pule 

10 000 numerów),
• czterocyfrowe w zakresie 7000–8499 

(pule 1000 numerów), 
• pięciocyfrowe w  zakresach 60  000–

69 999 i 85 000–89 999 (pule 100 nu-
merów),

• sześciocyfrowe w zakresie 900 000–
999 999 (pule 10 numerów).
Aby otrzymać oznaczenie iden-

tyfikacyjne (prefiks), wydawca mu-
si wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
Wydrukowany i podpisany wniosek na-
leży przesłać do Krajowego Biura ISBN 

pocztą i ta zasada będzie utrzymana tak-
że w e-ISBN.

Różne długości prefiksów wydaw-
niczych to sprawdzone rozwiązanie 
funkcjonalne. Zasada jest oczywista: im 
krótszy prefiks, tym więcej miejsca na 
numerowanie (kodowanie) produktów. 
W  zależności od wielkości swojej pro-
dukcji wydawcy nadal będą decydowali 
o wielkości pul numerów, z jakich będą 
korzystać. Czynność pobierania nowych 
prefiksów (pul numerów) będzie jednak 
teraz odbywała się w pełni online i zu-
pełnie „samoobsługowo”.

Co ze starymi numerami?
Wielu wydawców w Polsce posiada wy-
łącznie stare arkusze z pulami numerów 
10-cyfrowych, przyznanych im i wydru-
kowanych przed 2007 rokiem, i nie po-
trafi dokonać „przeliczenia” numeru. 
Numery należy „przeliczyć” wykorzy-
stując obowiązujący algorytm w celu wy-
generowania poprawnej cyfry kontrolnej.

Przykład:
numer 83-01-00000-7 
po przeliczeniu to 978-83-01-00000-4, 
a nie 978-83-01-00000-7, jak intuicyjnie 
zrobiłoby wielu wydawców.

E-ISBN będzie posiadał konwerter 
dostępny dla użytkowników systemu, 
który automatycznie przeliczy numery 
10-cyfrowe na obowiązujące 13-cyfrowe.

W  przypadku niektórych firm pule 
numerów były (i są) fizycznie rozproszo-
ne pomiędzy redakcje i  działy wydaw-
nicze. Oznacza to, że numery ISBN są 
wykorzystywane przez tego samego wy-
dawcę metodą zakresów „od–do” równo-
legle przez kilka osób. Dlatego numery 
ISBN często nie ukazują się na książkach 
po kolei od najmniejszego numeru (np. 
000) do największego (999), tylko „ska-
czą” w nieprzewidywalny sposób.

Numeracja ISBN osiągnęła szacowny 
wiek 40 lat i przechodzi właśnie na całym 
świecie stosowny lifting technologiczny. 
Warto działanie systemu ISBN dostoso-
wać do e-świata także w Polsce. Z inicja-
tywy Stowarzyszenia Autorów i Wydaw-
ców „Polska Książka” oraz Polskiej Izby 
Książki, Polskiego Towarzystwa Wy-
dawców Książek i  Stowarzyszenia Wy-
dawców Katolickich (sygnatariuszy li-
stu intencyjnego ws. e-ISBN) Biblioteka 
Narodowa jako instytucja ustawowo od-
powiedzialna za prowadzenie Krajowego 
Biura ISBN pracuje obecnie nad wdro-
żeniem nowego internetowego systemu 
do pobierania numerów ISBN i zarzą-
dzania nimi.

Nowy system projektowany jest ja-
ko nowoczesna aplikacja online, któ-
rej logika i  funkcjonalności wynika-
ją z  międzynarodowych uregulowań 
oraz specyfikacji powszechnie wyko-
rzystywanego na świecie formatu opi-
su publikacji ONIX, opracowanego 
przez międzynarodowe konsorcjum  
EDItEUR. Założenia funkcjonalne pro-
jektu, realizujące także postulaty pol-
skich wydawców, zostały przygotowane 
przez Bibliotekę Narodową, zaś pra-
ce programistyczne prowadzi Instytut 
Książki. Uruchomienie systemu plano-
wane jest już na początku 2014 roku. Co 
istotne – korzystanie z  systemu ISBN 
będzie w Polsce nadal bezpłatne.

Międzynarodowy Znormalizowany Nu-
mer Książki (ISBN) jako standard opisany 
został w normie ISO 2108. Biblioteka Na-
rodowa należy zarówno do ISBN Interna- 
tional – or�anizacji skupiającej kraje sto-nal – or�anizacji skupiającej kraje sto-
sujące numerację ISBN i przede wszystkim 
odpowiedzialnej za prace nad normą ISO 
2108, jak i do konsorcjum EDItEUR – or-
�anizacji wskazanej w normie do prac nad 
rozwojem ISBN jako standardu wymiany 
metadanych publikacji.

Elektroniczny ISBN już w 2014 roku
Informacja o pracach nad nowym systemem nadawania numerów
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Od 2014 roku wydawcy będą mogli 
wnieść do systemu e-ISBN swoje nie-
wykorzystane, „stare” i „nowe” – 13-cy-
frowe, numery ISBN, podając zakresy 
wolnych numerów „od–do”, i zarządzać 
nimi w jednym miejscu – online, wygod-
nie i bez ryzyka popełnienia błędu.

Co jeszcze?
Polska wdrożyła obowiązujące zasady 
ISBN w 2006 roku jako normę PN-ISO 
2108:2006. Dokument ten nałożył pew-
ne obowiązki na krajową agencję reje-
strową – w Polsce prowadzoną przez Bi-
bliotekę Narodową – oraz na wszystkich 
użytkowników systemu – wydawców 
stosujących numerację ISBN. Norma 
wskazała m.in standard ONIX dla ISBN 
jako obowiązujący format opisu publi-
kacji*. System e-ISBN pozwoli wydaw-
com wygodnie zgłaszać wykorzystanie 
kolejnych numerów ISBN wraz z pod-
stawowym opisem publikacji. W ten spo-
sób wydawca zaoszczędzi czas związany 
z  raportowaniem tradycyjnym (wysyła-
nie formularza pocztą) i dodatkowo zyska 
doskonałą widoczność informacji o swo-
ich publikacjach w Internecie.

Zgodnie z zasadami ISBN każdy wy-
dawca powinien przekazać do krajowej 
agencji ISBN podstawowy opis publi-
kacji, której nadany został identyfikator 
(wypełniając m.in. pola takie jak tytuł, 
autor, opis formy produktu, informa-
cja o dacie wydania, język). Aby zachęcić 
wydawców do przesyłania podstawowe-
go zestawu danych online, logika syste-
mu będzie maksymalnie prosta, zaś ko-
rzystający z niego bezpłatnie użytkownik 
otrzyma dodatkowe korzyści.

Pierwszą z nich będzie możliwość po-
brania gotowego kodu kreskowego w po-
staci graficznej. Usługa ta będzie bezpłat-
na i dostępna po podaniu minimalnego 
zestawu metadanych.

Wydawca po przekazaniu tego ze-
stawu otrzyma także kod QR (kwadra-
cikowy) w postaci graficznej do pobra-
nia. Obrazek ten będzie kodował link 

* Należy pamiętać, że specyfikacja ONIX 
for ISBN to nieco okrojony wariant pełnego 
pakietu ONIX for Books 3.0.

do stabilnego adresu URL zawierające-
go kompletny zestaw metadanych w for-
macie ONIX, czyli „kod DNA” publi-
kacji kryjącej się pod danym ISBN. Ta 
funkcjonalność systemu będzie przede 
wszystkim atrakcyjna dla wydawców 
poszukujących sposobu przyspieszenia 
przekazywania informacji o  własnych 
produktach dystrybutorom i innym pod-
miotom rynku księgarskiego. Publika-
cja informacji w formacie ONIX będzie 
również bezpłatna i pozostanie w pełni 
pod kontrolą wydawcy, który każdorazo-
wo decydować będzie o właściwym mo-
mencie udostępnienia i stopniu szczegó-
łowości informacji.

Rejestracja w systemie 
elektronicznego ISBN
Proces rejestracji w systemie elektronicz-
nym i wybór wielkości puli będzie równie 
prosty dla nowego i dla zarejestrowane-
go już wcześniej wydawcy. Użytkownik, 

który posiada już numery ISBN, ziden-
tyfikuje się, podając jakikolwiek nadany 
przez siebie do tej pory numer.

Dostęp do systemu e-ISBN posia-
dać będzie nie tylko osoba rejestrująca 
konto w e-ISBN (administrator), ale też 
upoważnieni przez wydawcę pracowni-
cy – do późniejszego wygodnego i bez-
piecznego zarządzania kontami i upraw-
nieniami użytkowników służyć będzie 
mu Profil Wydawcy.

Nowym elementem opisu, do tej po-
ry nierejestrowanym, są imprinty, czyli 
nazwy (brandy lub marki), którymi po-
sługuje się wydawnictwo w swoich pu-
blikacjach. Jest to szczególnie istotne dla 
procesu powiązania konkretnego tytułu 
z właściwym wydawcą, na poziomie opi-
su katalogowego i  informacji podawa-
nych przez Bibliotekę Narodową oficjal-
nej bibliografii narodowej (co chociażby 
niezbędne jest dla zapewnienia prawidło-
wości procesu repartycji).

Zapis obrazu strony projektowanego systemu e-ISBN  
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Po zebraniu wszystkich danych reje-
strowych nowy wydawca określa wielkość 
puli, którą chce otrzymać – 10, 100 czy 
1000 numerów ISBN. Ten etap kończy 
zbieranie danych dla nowego wydawcy.

Wydawca już zarejestrowany ma wy-
bór, niezależnie od tego, czy jest to osoba 
prawna czy fizyczna – może pobrać nową 

pulę numerów (10, 100, 1000) tak samo 
jak nowy wydawca, ale może też wnieść 
do systemu wolne numery ze starej po-
siadanej puli całymi zakresami (dotyczy 
to wszystkich jego prefiksów).

Po wniesieniu posiadanych numerów 
ISBN lub wybraniu wielkości nowej puli  
i  zweryfikowaniu danych rejestrowych 

wydawca drukuje i  podpisuje formu-
larz wniosku. Ze względów formalno-
prawnych musi on zostać wydrukowa-
ny, podpisany przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania wydawcy i wysłany 
pocztą do Krajowego Biura ISBN.

Krajowe Biuro po otrzymaniu wnio-
sku dokona weryfikacji w systemie, cze-
go skutkiem będzie mailowe potwier-
dzenie przyznania prefiksu. Pozytywna 
decyzja Biura ISBN oznacza także, że 
aktywowany jest internetowy panel wy-
dawcy. Od tej pory wydawca już samo-
dzielnie zarządza swoim kontem e-ISBN 
i nie musi kontaktować się z Biblioteką 
Narodową listownie.

Dla wydawców tradycyjnych, nie-
chętnych do pracy online, przewidziana 
jest pomoc Krajowego Biura ISBN pole-
gająca na zalogowaniu wydawcy do syste-
mu e-ISBN na podstawie wniosku prze-
słanego pocztą.

Jak to będzie wyglądało – panel 
wydawcy w systemie e-ISBN
Panel wydawcy – serce systemu e-ISBN 
– będzie obejmował dwie strefy:

• strefę administracyjną, dającą narzę-
dzia związane z zarządzaniem przy-
znanymi pulami, weryfikacją danych 
wydawnictwa, nadawaniem upraw-
nień użytkownikom aplikacji itp.;

• strefę „Twoje numery ISBN”, po-
zwalającą na wygodne zarządzanie 
numerami ISBN.

Wydawca za każdym razem po zalo-
gowaniu się do systemu trafiać będzie do 
panelu nadawania numerów. Gdy wy-
dawca wejdzie do panelu po raz pierwszy, 
widoczny numer ISBN będzie pierw-
szym wolnym numerem ISBN z  jego 
puli (wartość 0, 00 lub 000 odpowiednio 
dla pul 10, 100 lub 1000 numerów).

Numery już przypisane konkretnym 
tytułom odkładają się na liście dostępnej 
na tym samym ekranie.

Co ważne dla dużych wydawców – 
użytkownik nowego systemu mieć bę-
dzie dwie możliwości postępowania: pra-
cę z numerami ISBN online lub pracę we 
własnym systemie. Jeśli zdecyduje się na 
drugi wariant, po wykorzystaniu całej puli 

Zapis obrazu strony projektowanego systemu e-ISBN
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Wyjątki biblioteczne w  prawie unij-
nym, polskim, niemieckim i na forum 
międzynarodowym.

Bibliotekarze w procesie digitalizacji i udo-
stępniania zbiorów w formie cyfrowej co-
raz częściej stają przed pytaniami natury 
prawnej, uzupełniając w opisach bibliogra-
ficznych już nie tylko tradycyjne pola, ale 
także te dotyczące praw autorskich do da-
nego obiektu. Wskutek tego biblioteki za-
czynają zarządzać prawami podobnie, jak 
wcześniej robili to wydawcy.

Niedawne konsultacje społeczne Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz trzecie Forum Prawa Autorskiego 
stały się okazją do przeglądu przepisów usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (pr.aut.) dotyczących dozwolonego 
użytku publicznego. Wśród respondentów 
MKiDN liczna grupa to biblioteki, w tym 
cyfrowe, oraz stowarzyszenia biblioteczne.

Prawo unijne
Podstawą wyjątków bibliotecznych, a tak-
że innych form dozwolonego użytku pu-
blicznego, jest dyrektywa 2001/29/WE 
w sprawie harmonizacji niektórych aspek-
tów prawa autorskiego w społeczeństwie 
informacyjnym, oraz – w odniesieniu do 
public lending right – dyrektywa 92/100/
EWG w sprawie prawa najmu i użycze-
nia oraz niektórych praw pokrewnych 
prawu autorskiemu w  zakresie własno-
ści intelektualnej (wersja ujednolicona: 
2006/115/WE).

Kluczowymi z punktu widzenia prawa 
bibliotecznego zapisami pierwszej wymie-
nionej dyrektywy są przepisy art. 5 ust. 2 c), 
ust. 3 n) i ust. 5, a także pkt 40 preambuły, 
zgodnie z którym wyjątki określone w tej 
dyrektywie nie odnoszą się do dostarcza-
nia utworów przez Internet. W przypadku 
drugiej dyrektywy (w wersji ujednoliconej) 
istotne znaczenie ma art. 6 ust. 1, który sta-

nowi, że w wypadku gdy Państwa Człon-
kowskie decydują się na wprowadzenie od-
stępstwa od wyłącznego prawa użyczenia 
przysługującego twórcom, to przynajmniej 
twórcy otrzymać powinni wynagrodzenie 
za takie użyczenie. Państwa Członkow-
skie mają swobodę przy ustalaniu tego wy-
nagrodzenia, biorąc pod uwagę swoje cele 
promocji kultury.

Trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę 
grupę dokumentów unijnych odnoszących 
się do digitalizacji, począwszy od inicjaty-
wy i2010: biblioteki cyfrowe, ogłoszonej przez 
Komisję Europejską w roku 2005, a następ-
nie obejmujących m.in. Zieloną Księgę – 
prawo autorskie w gospodarce opartej na wiedzy 
i kolejne liczne zalecenia oraz rekomenda-
cje, w tym dokumenty dotyczące funkcjo-
nowania Europeany, które tworzą istotne 
tło dla wymienionych dyrektyw i każą za-
stanowić się nad konieczną do osiągnięcia 
równowagą między celami digitalizacyjny-

Na co pozwala bibliotekom  
prawo autorskie?

będzie mógł wgrać do systemu metada-
ne swoich publikacji w wymiennym pli-
ku XLS lub CSV.

Jeśli wydawca pobiera pulę numerów 
ISBN i wychodzi z systemu, to z punktu 
widzenia e-ISBN kończy pracę z syste-
mem aż do momentu powtórnego zalo-
gowania się i wgrania całej listy nume-
rów uzupełnionej o metadane. Wydawca 
może wejść do profilu wydawcy i  wy-
konywać w międzyczasie inne działania 
– na przykład dodawać nowych użyt-
kowników, zmieniać dane, pobierać po-
twierdzenia nadania prefiksu itp.

Jeśli wydawca nie pobierze listy z nu-
merami ISBN i  zdecyduje się na opi-
sywanie publikacji online, to przede 

wszystkim jest zainteresowany otrzy-
mywaniem kolejnych numerów ISBN. 
W tym celu musi określić:
1) kompozycję produktu (czy pobiera 

numer dla pojedynczej publikacji, dla 
zestawu – np. pakietu książek dla kla-
sy trzeciej, czy dla całej kolekcji – np. 
kolekcji 20 książek w cyklu „Mistrzo-
wie pierwszego kroku”);

2) w przypadku książki wydawca podaje 
podstawową formę produktu (książ-
ka, e-book online, e-book na nośni-
ku, audiobook, mapa/globus, inne);

3) tytuł (może być jeszcze roboczy).
Wydaje się, że podstawowe funk-

cjonalności e-ISBN z punktu widzenia 
wydawcy zostały opracowane w  spo-

sób minimalizujący liczbę potencjalnych 
problemów. Wszystkie dane wprowadza-
ne przez wydawcę pozostają jego własno-
ścią i dopóki sam o tym nie zadecyduje, 
pozostają one tajemnicą handlową.

Dodatkowe funkcjonalności systemu 
e-ISBN, w tym tworzenie pełnego opisu 
publikacji, mechanizmy zbierania i wy-
miany metadanych, walory promocyjne 
i informacyjne będą wymagały odrębne-
go omówienia.

I  rzecz najważniejsza. Jeśli wydaw-
ca chce nadal korzystać z obowiązującego 
trybu kontaktu z Biurem ISBN, może to 
robić dalej. E-ISBN nie jest obowiązkowy.

MikoŁAj BAliszewski

BiBliotekA nArodowA
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mi z  jednej a ochroną i  rozwojem rynku 
wydawniczego z drugiej strony.

Dozwolony użytek biblioteczny 
w polskim prawie
Poza art. 23 pr.aut. odnoszącym się do do-
zwolonego użytku osobistego, dzięki któ-
remu użytkownicy bibliotek w  ramach 
własnego uprawnienia mogą sporządzać 
lub zlecać sporządzenie pojedynczych 
egzemplarzy utworów, przepisy kluczo-
we dla zgodnej z prawem działalności sa-
mych bibliotek zawarte zostały w art. 28 
pr.aut., który stanowi tzw. wyjątek biblio-
teczny.

Na podstawie pkt. 1) biblioteki udo-
stępniają utwory rozpowszechnione, czyli 
takie, które za zezwoleniem twórcy zosta-
ły w jakikolwiek sposób udostępnione pu-
blicznie. Póki co, mimo wymogów prawa 
unijnego, polscy uprawnieni z tytułu praw 
autorskich nie otrzymują żadnej rekom-
pensaty związanej z funkcjonowaniem tego 
wyjątku (por. artykuł o PLR w niniejszym 
numerze „Biblioteki Analiz”).

Z kolei w oparciu o pkt 2) bibliotekom 
wolno chronić własne zbiory, np. w sytu-
acji, w której dany egzemplarz jest wyjątko-
wo cenny, więc czytelnikowi udostępnia się 
jego kopię. Działanie takie powinno jednak 

mieścić się w ramach statutowej działalno-
ści biblioteki. 

Pkt 3) mówi o zbiorach i daje możli-
wość ich przechowywania i  udostępnia-
nia za pośrednictwem terminali znajdują-
cych się na terenie biblioteki, ale nie przez 
Internet (to ostatnie byłoby bowiem nie-
zgodne z prawem unijnym – z dyrektywą 
2001/29/WE). Nieostre określenie „teren 
jednostki” użyte w tym przepisie przed-
stawiciele doktryny prawnej specjalizują-
cy się w prawie bibliotecznym rozumieją 
następująco: 

• pomieszczenia stanowiące własność 
biblioteki lub wykorzystywane na dzia-
łalność biblioteczną na podstawie umowy 
najmu,

• pomieszczenia szkoły lub szkoły wyż-
szej, w których działają biblioteki,

• pomieszczenia jednostki macierzystej, 
wydzielone i przeznaczone na działalność 
biblioteczną, o ile biblioteka nie ma osob-
nej od tej jednostki podmiotowości prawnej.

Uwagi wymaga też art. 27 pr.aut., zgod-
nie z którym instytucje naukowe i oświa-
towe mogą, w  celach dydaktycznych lub 
prowadzenia własnych badań, korzystać 
z  rozpowszechnionych utworów w  ory-
ginale i  w  tłumaczeniu oraz sporządzać 
w tym celu egzemplarze fragmentów roz-

powszechnionego utworu. W  związku 
z tym pojawia się otwarte pytanie bibliotek 
o możliwość przesyłania tego typu materia-
łów na odległość w ramach np. zdalnego 
nauczania. Istnieje też wątpliwość doktryny 
prawnej, czy działania oświatowe powinny 
być główną sferą aktywności danego pod-
miotu, czy może wystarczające dla skorzy-
stania z wyjątku jest w ogóle prowadzenie 
takich działań (wówczas przepis mógłby 
mieć zastosowanie do bibliotek i niektórzy 
prawnicy tak argumentują).

W ostatnich latach pytania bibliotek do 
prawników dotyczą głównie digitalizacji. 
Z  prawnego punktu widzenia digitaliza-
cja utworu obejmuje najpierw jego zwielo-
krotnienie w formie cyfrowej, a następnie 
utrwalenie w tej samej formie (czyli zapi-
sanie na serwerze). Na koniec następuje 
publiczne udostępnianie zgodnie z przepi-
sami prawa na zasadach ogólnych (po uzy-
skaniu licencji) albo w oparciu o wyjątek 
z art. 28 pr.aut. (w tym drugim wypadku 
może mieć ono miejsce jedynie na tere-
nie jednostki – w intranecie, a udostępnia-
nie szersze – w sieci Internet – wymaga już 
uzyskania przez bibliotekę od uprawnione-
go licencji na tę formę eksploatacji, na te-
ren całego świata). W takiej licencji ważne 
są zwłaszcza zapisy o dopuszczalności lub 

Dyrektywa 2001/29/WE
Art. 5 ust. 2. Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia w odniesieniu do prawa do zwielokrotniania 

określonego w art. 2, w następujących przypadkach:
c) w odniesieniu do szczególnych czynności zwielokrotniania dokonywanych przez ogólnodostępne biblioteki, instytucje edu-

kacyjne lub muzea, lub przez archiwa, które nie są skierowane na osiągnięcie bezpośredniej lub pośredniej korzyści gospodarczej 
lub handlowej

Art. 5 ust. 3. Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia w odniesieniu do praw określonych w art. 2 
i 3 [prawo do zwielokrotniania oraz prawo do publicznego udostępniania utworów i podawania do publicznej wiadomości innych 
przedmiotów objętych ochroną] w następujących przypadkach:

n) korzystania poprzez udostępnienia lub podanie do wiadomości, w celu badań i prywatnych studiów, indywidualnym postron-
nym osobom z dzieł lub innych przedmiotów objętych ochroną, które nie podlegają zasadom zakupu lub licencji, znajdujących się 
w zbiorach instytucji określonych w ust. 2 lit. c), przy użyciu wyposażonych terminali w pomieszczeniach wymienionych instytucji;

Art. 5 ust. 5. Wyjątki i ograniczenia przewidziane w ust. 1, 2, 3 i 4 powinny być stosowane tylko w niektórych szczególnych przy-
padkach, które nie naruszają normalnego wykorzystania dzieła lub innego przedmiotu objętego ochroną ani nie powodują nieuza-
sadnionej szkody dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich.

Pkt 40 preambuły: Państwa Członkowskie mogą uwzględnić wyjątek lub ograniczenie na rzecz niektórych instytucji non-
-profit, takich jak ogólnodostępne biblioteki lub inne instytucje o podobnym charakterze, jak również archiwa. Jednakże powinno 
to być ograniczone do niektórych szczególnych przypadków objętych prawem do zwielokrotniania. Taki wyjątek lub ograniczenie 
nie powinien pokrywać korzystania w ramach dostarczania przez Internet utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną. Ni-
niejsza dyrektywa nie powinna naruszać możliwości Państw Członkowskich do odstąpienia od wyłącznego prawa do publicznego 
użyczania, zgodnie z art. 5 dyrektywy 92/100/EWG. Stosowne jest promowanie specjalnych umów lub licencji, bez wprowadzania 
nierówności, wspierających takie instytucje i rozpowszechnianie celów, które realizują.
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braku dopuszczalności kopiowania (druko-
wania) przez użytkowników i jego dozwo-
lonego zakresu.

Jako rama dozwolonego użytku oso-
bistego i publicznego funkcjonuje art. 35 
pr.aut., którego brzmienie powoduje, że 
biblioteki powinny brać pod uwagę, czy 
korzystanie przez nie z wyjątków prawno-
autorskich nie powoduje niewspółmier-
nej szkody po stronie posiadaczy praw (nie 
narusza normalnego korzystania z utworu 
i nie godzi w słuszne interesy twórcy).

Uwagi polskich bibliotek
W odpowiedziach na pytania konsultacyjne 
MKiDN bibliotekarze podkreślali, że ma-
ją wiele wątpliwości interpretacyjnych do-
tyczących obecnego brzmienia przepisów 
o  dozwolonym użytku publicznym i  że 
choć zamawiają opinie prawne w trudnych 
kwestiach, prawnicy różnią się między sobą 
w ocenach, co nie zwiększa poczucia pew-
ności prawa. 

Z pism poszczególnych bibliotek wyni-
ka, że stosunkowo mniej problemów ma-
ją one z  samą domeną publiczną i  udo-
stępnianiem należących do niej utworów. 
Problematyczne bywa nieraz ustalenie, czy 
dany utwór należy do domeny publicznej, 
a  to z powodu po pierwsze trudnych do 
określenia granic ochrony prawnoautor-
skiej, a po drugie – nieostrości terminów 
ustawowych, które pozostawiają pole do 
interpretacji (pojęcia takie jak „prosta infor-
macja prasowa” czy „materiał urzędowy”).

Jeśli chodzi o  chronione publikacje 
(zdigitalizowane lub elektroniczne), to 
udostępniane są one na licencji, a jeśli bi-
bliotece nie udało się jej uzyskać – na za-
sadzie wyjątku prawnoautorskiego jedynie 
intra muros (w intranecie) za pomocą ter-
minali. W internetowych bibliotekach cy-
frowych znajdują się w  tym drugim wy-
padku jedynie metadane takich obiektów. 
Niektóre biblioteki sygnalizują chęć udo-

stępniania na odległość e-booków, pod-
kreślając, że istnieje w tym zakresie oferta 
wydawców akademickich, gorzej zaś z taką 
ofertą u wydawców beletrystyki.

W odpowiedziach bibliotek znalazły się 
również odniesienia do PLR, o których in-
formujemy w obecnym numerze „Biblio-
teki Analiz” w tekście poświęconym tej in-
stytucji.

Bibliotekarze zgłosili też pytanie na tle 
łączenia bibliotek z  innymi instytucjami, 
dopuszczalnego w świetle nowelizacji usta-
wy o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej. Wątpliwość dotyczy 
możliwości udostępniania zbiorów w  ta-
kich strukturach, jak centra sportu i kul-
tury. Wstępnie wydaje się, że byłoby ono 
możliwe jedynie w  pomieszczeniach bi-
bliotecznych tych instytucji, zgodnie z in-
terpretacją pojęcia „teren jednostki” poda-
ną powyżej.

Istotna dla wydawców powinna stać się 
informacja, że biblioteki czują się zakło-
potane umieszczaniem na egzemplarzach 
książek not głoszących, że jakiekolwiek ko-
piowanie zawartych w nich treści jest za-
bronione, co sugeruje, że wykluczone jest 
powielanie w ogóle, w tym także to wyni-
kające z dozwolonego użytku biblioteczne-
go czy użytku osobistego czytelników.

Biblioteki akademickie podnoszą, że 
chciałyby mieć możliwość przekazywania 
treści za pomocą sieci pomiędzy poszcze-
gólnymi jednostkami danej biblioteki (np. 
na linii główna biblioteka akademicka – po-
szczególne biblioteki wydziałowe i  koń-
cówki systemu informatycznego na ich 
terenie) i w związku z tym np. Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego proponuje, 
by zamienić w art. 28 pkt 3) pr.aut. poję-
cie „terminal” przez „adres IP jednostki, dla 
którego biblioteki miałyby prawo udostęp-
niać swoje zbiory”.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek 
Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) 

odniosła się z kolei do pytania prejudycjal-
nego zadanego w marcu 2013 roku przez 
niemiecki sąd Trybunałowi Sprawiedliwo-
ści UE (TSUE) na tle art. 5 ust. 3 n) dy-
rektywy 2001/29/WE w sprawie Technische 
Universität Darmstadt vs. Eugen Ulmer 
KG (sygn. C-117/13). Jednym z przedmio-
tów sporu jest to, jak należy rozumieć uży-
te w art. 5 ust. 3 n) określenie „podleganie 
zasadom zakupu lub licencji” – zgodnie bo-
wiem z dyrektywą tylko materiały niepod-
legające tym zasadom mogą być przez bi-
blioteki udostępniane poprzez terminale 
znajdujące się na terenie tych jednostek.

KDBASP zwraca też uwagę na to, że 
niemal wszystkie występujące w  art. 28 
pr.aut. określenia są nieostre (np. „zbiory”, 
„końcówki systemu informatycznego”, 
„terminale”, „teren jednostek”, „egzem-
plarz”) i że nie ma pewności, czy istnieje 
w oparciu o wyjątek biblioteczny prawna 
możliwość kopiowania lub dokonywania 
przez czytelników wydruków z terminali.

We wspólnym stanowisku KDBASP, Po-
znańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, 
Stowarzyszenia EBIB oraz Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich zauważono, że zasta-
nawiające jest, czy można umownie, w ra-
mach swobody umów, wyłączyć upraw-
nienia wynikające z dozwolonego użytku 
(niejako zmusić bibliotekę do podpisania ta-
kiej umowy). Kolejnym punktem spornym 
na tle zawierania umów licencyjnych jest 
text and data mining, tzn. pytanie o to, czy do-
puszczalne (np. na zasadzie art. 27 pr.aut.) 
jest komputerowe, automatyczne przetwa-
rzanie treści, które przez umowy licencyjne 
bywa najczęściej wyłączane.

Pojawia się również problem dotyczą-
cy możliwości stosowania wyjątku z art. 
28 pr.aut. do doktoratów (pytanie, czy 
procedura obrony doktoratu uznana może 
być za jego rozpowszechnienie, które jest 
warunkiem skorzystania przez bibliotekę 
z art. 28).

Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych;
2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochro-

ny własnych zbiorów;
3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (termi-

nali) znajdujących się na terenie tych jednostek.
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Stowarzyszenia bibliotekarzy proponu-
ją w związku z opisanymi i wieloma bardziej 
szczegółowymi problemami po pierwsze 
usunięcie art. 35 pr.aut., po drugie – harmo-
nizację przepisów odnoszących się do róż-
nych form dozwolonego użytku: dotyczą-
cych utworów literackich, naukowych, ale 
też baz danych i  programów komputero-
wych, po trzecie – dostosowanie dozwolo-
nego użytku do rzeczywistości cyfrowej, co 
oznaczać ma przede wszystkim zamianę sło-
wa „egzemplarz” na „kopia” w art. 27 i 28 
pr.aut., zgodnie z duchem orzeczenia TSUE 
w sprawie UsedSoft GmbH vs. Oracle Inter- 
national Corp. (sygn. C-128/11). Spowo-
dowałoby to, że wyczerpanie praw (instytu-
cja polegająca w uproszczeniu na tym, że po 
wprowadzeniu egzemplarza do obrotu dalszy 
obrót tym egzemplarzem nie narusza praw 
autorskich – art. 51 pr.aut.) następowałoby 
już nie tylko w odniesieniu do egzemplarza 
tradycyjnego, ale też do cyfrowej kopii. Kolej-
ną propozycją jest ustawowy zakaz umowne-
go wyłączania dozwolonego użytku.

Odnosząc się tu jedynie krótko do uwag 
bibliotekarzy o  zamianie słowa „egzem-
plarz” na „kopia” popartych orzeczeniem 
w sprawie UsedSoft, warto zauważyć, że in-
terpretacja taka nie jest oczywista. Niedaw-
no niemiecki sąd (Landgericht Bielefeld) 
orzekł w sprawie sygnowanej 4 O 191/11, 
że nie można rozciągać wykładni zawartej 
w ww. orzeczeniu TSUE na e-booki, któ-
rych, zdaniem sądu, wyczerpanie praw nie 
dotyczy. Niemiecki sąd powołał się na fakt, 
że orzeczenie w sprawie UsedSoft zapadło 
w oparciu o dyrektywę 2009/24/WE w spra-
wie ochrony prawnej programów kompute-
rowych, czyli regulację szczególną w stosun-
ku do dyrektywy 2001/29/WE, a więc nie ma 
możliwości stosowania argumentacji z tego 
orzeczenia do innego przedmiotu niż opro-
gramowanie komputerowe.

Co na to rynek książki i prasy?
Jak nietrudno się domyślić, wydawcy 
i OZZ w swoich opiniach konsultacyjnych 

przekazanych MKiDN zajęli bardziej za-
chowawcze stanowiska, chociaż znajdzie-
my i takie kwestie, w których zgadzają się 
z bibliotekarzami, np. co do konieczności 
doprecyzowania pojęcia „materiału urzę-
dowego” w celu wyraźniejszego zakreśle-
nia granic domeny publicznej.

Polska Izba Książki wstępnie zapowia-
da, że istnieje konieczność doprecyzowania 
i dostosowania pewnych pojęć (np. „egzem-
plarz”) do realiów cyfrowych, jednak stoi na 
stanowisku, że powinno zostać opracowa-
ne rozwiązanie kompromisowe, uwzględ-
niające interesy obu stron. Różnice zdań są 
jednak istotne – PIK jest przeciw dalszemu 
rozszerzaniu zakresu art. 28 pr.aut. i prze-
ciw usuwaniu art. 35 z tej ustawy.

Stowarzyszenie Wydawców Repropol 
i Izba Wydawców Prasy proponują prze-
prowadzenie badań sektorowych dotyczą-
cych funkcjonowania prawa autorskiego 
w  środowisku cyfrowym, w  tym wpły-
wu dozwolonego użytku poszczególnych 
materiałów na funkcjonowanie dane-
go sektora rynku. Pojawił się też postu-
lat doprecyzowania przepisów w zgodzie 
z  dyrektywą 2001/29/WE. Podobnie jak 
w  stanowisku PIK, poruszono problem 
braku legalnej definicji beneficjentów art. 
27 i 28, co powodować może komercyjne 
korzystanie w oparciu o te przepisy, a tak-
że kwestię braku potrzeby usuwania art. 
35 pr.aut.

Ten ostatni argument znalazł się także 
w stanowisku SAiW „Polska Książka”, któ-
re podobnie jak wspomniane organizacje za-
uważa brak implementacji PLR, a poza tym 
wskazuje na przypadki dozwolonego użyt-
ku publicznego, które w innych krajach UE 
funkcjonują za wynagrodzeniem dla upraw-
nionych, a  ich granice zostały zakreślone 
tam znacznie wyraźniej niż w polskich prze-
pisach. Istnieje co prawda konieczność do-
stosowania kształtu dozwolonego użytku 
publicznego do zmieniających się warun-
ków technicznych w erze cyfrowej. Jednak 
w środowisku cyfrowym, w którym coraz 

trudniej jest kontrolować poszczególne ak-
ty eksploatacji danego utworu, ciężar po-
winien być przeniesiony na jasne zdefinio-
wanie granic wyjątków i  tym bardziej na 
godziwe wynagradzanie uprawnionych z ty-
tułu nakładanych na nich ograniczeń. Takie 
postępowanie byłoby, zdaniem SAiW „Pol-
ska Książka”, zgodne z pkt. 44 preambuły 
dyrektywy 2001/29/WE.

Wybrane formy dozwolonego 
użytku publicznego w Niemczech
Przepisy wielu krajów UE są dużo bardziej 
restrykcyjne w odniesieniu do dozwolone-
go użytku, zarówno prywatnego, jak i pu-
blicznego, niż przepisy polskiego prawa au-
torskiego. Dozwolony użytek prywatny ma 
tam jasno wyznaczone granice (np. zakaz 
kopiowania publikacji w całości lub publi-
kacji wydanych przed określonym rokiem), 
a dozwolony użytek publiczny często by-
wa odpłatny w  tym sensie, że uprawnio-
nym z tytułu praw autorskich przysługuje 
jakiś rodzaj rekompensaty, choćby w for-
mie PLR. Wyjątki zakreślone są wąsko, co 
pozostawia wydawcom i OZZ pole do li-
cencjonowania, np. w ramach użytku edu-
kacyjnego wykraczającego poza zakres wy-
jątków prawnoautorskich, a  także sprzyja 
budowaniu specjalnych modeli licencyj-
nych przeznaczonych właśnie dla szkół czy 
bibliotek.

W Niemczech użytek szkolny ukształ-
towany jest tak, że m.in. zwielokrotnianie 
utworu przeznaczonego głównie do użyt-
ku na zajęciach szkolnych (a więc powstałe-
go jako podręcznik, zeszyt ćwiczeń itp.) jest 
dozwolone jedynie za wcześniejszą zgodą 
posiadacza praw autorskich.

Niemiecki użytek edukacyjny nie ogra-
nicza się do edukacji rozumianej instytu-
cjonalnie, ale obejmuje wszelkie jej formy, 
w  tym także dalszą edukację zawodową. 
Jest on objęty rekompensatą na rzecz po-
siadaczy praw, pobieraną za pośrednictwem 
właściwej OZZ na podstawie ramowych 
umów negocjowanych z podmiotami re-

Pkt 44 preambuły: Przepisy dotyczące takich wyjątków lub ograniczeń w Państwach Członkowskich powinny w szczególno-
ści należycie uwzględniać zwiększony wpływ gospodarczy, jaki wyjątki i ograniczenia mogą mieć w nowym środowisku elektro-
nicznym. Dlatego należy jeszcze bardziej ograniczyć zakres pewnych wyjątków lub ograniczeń w odniesieniu do nowego wyko-
rzystania utworów chronionych prawem autorskim lub innych przedmiotów objętych ochroną.



Biblioteka Analiz numer specjalny 22 października • 22/2013 27

A
leksan

d
ra

 B
u

rb
a

Na co pozwala bibliotekom prawo autorskie?

prezentującymi zobowiązanych użytkow-
ników treści. W umowach takich określone 
są dozwolone sposoby eksploatacji utwo-
rów i  obowiązki informacyjne instytucji 
korzystających.

Dozwolony użytek publiczny w Niem-
czech historycznie zawężony był do prawa 
reprodukcji (na nośniku fizycznym), lecz 
obecnie dotyczy także użycia w ramach in-
tranetu. Art. 52a niemieckiego prawa autor-
skiego (Urheberrechtsgesetz, UrhG) regu-
luje użytek w ramach intranetu, obejmując 
go wnoszoną za pośrednictwem OZZ opła-
tą na rzecz posiadaczy praw, ogranicza-
jąc do fragmentów utworów i wyłączając 
spod zakresu wyjątku podręczniki szkolne. 
Wyjątek ten ograniczony jest do instytucji 
niekomercyjnych (w tym szkół i uniwersy-
tetów), do działania w celu niekomercyj-
nym oraz tylko do osób uprawnionych do 
korzystania z danych materiałów (np. po-
siadających login do systemu wewnętrzne-
go określonej placówki).

Kolejnym przejawem użytku biblio-
tecznego, który znalazł swój wyraz w nie-
mieckim systemie prawa autorskiego (art. 
53a UrhG), jest dostarczanie przez bi-
blioteki publiczne i uniwersyteckie pocztą 
lub faksem kopii utworów (artykułów lub 
niewielkich fragmentów książek) wymie-
nionym grupom uprawnionych działają-
cym w ramach opisanych wyżej wyjątków. 
Znacznie bardziej ograniczone jest do-
starczanie takich materiałów elektronicz-
nie w formie plików PDF, co może mieć 
miejsce jedynie w wypadku użytku edu-
kacyjnego w celu zilustrowania nauczania 
lub dla celów badawczych w ramach badań 
naukowych. Obie formy tego wyjątku ob-
jęte są w systemie niemieckim obowiązko-
wymi tantiemami płatnymi za pośrednic-
twem OZZ.

Idąc dalej, należy wymienić na koniec 
także budzące sporo emocji w  polskich 
konsultacjach wyświetlanie utworów za po-
średnictwem terminali dostępnych na tere-

nie bibliotek, które w Polsce – art. 28 pkt 
3) pr. aut. – nie jest objęte odrębnym wyna-
grodzeniem na rzecz posiadacza praw, choć 
pkt 3) został wprowadzony do art. 28 pr.aut. 
w drodze nowelizacji z roku 2004, rozsze-
rzającej dotychczasowy zakres tego przepisu 
na sferę cyfrową. System niemiecki przewi-
duje tymczasem (w art. 52b UrhG) za takie 
wyświetlanie w bibliotekach wynagrodze-
nie dla posiadaczy praw płatne za pośred-
nictwem właściwej OZZ. Co istotne, nie-
miecki przepis nie pozwala na stworzenie 
czytelnikowi na podstawie tego wyjątku bi-
bliotecznego możliwości pobrania treści czy 
jej wydruku, które to uprawnienia zosta-
ły wyraźnie wyłączone. Zasada ta znajduje 
zastosowanie także w archiwach i muzeach. 
W ogóle wykluczone z zakresu wyjątku zo-
stało wyświetlanie innych dzieł niż te, któ-
re znajdują się w papierowych (fizycznych) 
kolekcjach uprawnionych instytucji.

AleksAndrA BurBA

sAiw „PolskA książkA”

Opracowano na podstawie:
http://www.ifrro.org;
http://www.wipo.int;
http://www.prawoautorskie.gov.pl/pages/posts/wyniki-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-dozwolonego-uzytku-publicznego-301.php;
dostęp: 17.09.2013;
Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych. Warszawa 18 czerwca 2010, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2010.

Prace WIPO
World International Property Organization (WIPO) w ramach Stałego Komitetu ds. Prawa Autorskiego (SCCR) zajmuje się m.in. 
wyjątkami od prawa autorskiego. 

W czerwcu tego roku w Marrakeszu przyjęty został traktat WIPO o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych 
(Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities), który powinien zyskać duże 
znaczenie zwłaszcza dla bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Podczas najbliższej sesji SCCR planowanej na grudzień 2013 roku przedmiotem obrad będzie m.in. projekt międzynarodowe-
go instrumentu prawnego dotyczącego wyjątków dla archiwów i bibliotek (jednym z od dawna dyskutowanych elementów instru-
mentu jest postulowana przez środowisko biblioteczne transgraniczna wymiana materiałów między bibliotekami).

Prace IFRRO
International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) w ramach współpracy swoich członków – głównie OZZ 
– również koncentruje się na tematyce związanej z dozwolonym użytkiem publicznym.

Na cykliczne spotkania IFRRO zapraszani są w związku z tym przedstawiciele innych organizacji branżowych, w tym Fede-
ration of European Publishers (FEP) czy International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – obecni np. 
w trakcie ubiegłorocznej sesji „Understanding User Needs and Delivering Solutions”.

W ramach IFRRO działa także Public Lending Right Forum, zrzeszające organizacje pobierające i redystrybuujące opłaty z ty-
tułu PLR na całym świecie, oraz Legal Issues Forum, które zajmuje się m.in. dozwolonym użytkiem publicznym w prawie po-
szczególnych krajów.

Poza tym Federacja reprezentuje swoich członków w pracach toczących się w Unii Europejskiej i bierze regularnie udział w se-
sjach WIPO, głównie tych dotyczących wyjątków w prawie autorskim ustanowionych na rzecz instytucji edukacyjnych, bibliotek 
i archiwów, a także osób niepełnosprawnych.
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Międzynarodowy Standard Kodujący 
dla Tekstów, w  skrócie ISTC, jest jed-
nym z najmłodszych standardów rynku 
wydawniczego, w  Polsce oferowanym 
jedynie przez Stowarzyszenie Autorów 
i  Wydawców „Polska Książka”, będą-
ce jedną z dziesięciu na świecie Agencji 
Rejestracyjnych ISTC. Lokuje to Pol-
skę, obok Belgii, Chin, Holandii, Ka-
nady, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bry-
tanii, w  elicie państw wyznaczających 
nowe trendy i kierunki rozwoju na ryn-
ku książki. Najogólniej rzecz ujmując, 
standard ISTC umożliwia precyzyjną 
identyfikację dzieł tekstowych oraz od-
różnienie ich od innych, nawet pozor-
nie identycznych tekstów. Umożliwia 
on także grupowanie numerów ISBN 
odnoszących się do tego samego tekstu, 
a różniących się między sobą, na przy-
kład z  uwagi na różne wydania. Stan-
dard ISTC umożliwia szereg zastoso-
wań, w niniejszym artykule skupimy się 
jednak tylko na tych, które są lub mogą 
być istotne w relacjach bibliotecznych.

Rejestracja danej publikacji w syste-
mie ISTC, w Polsce możliwa za pośred-
nictwem SAiW „Polska Książka”, wiąże 
się z szeregiem korzyści zarówno dla au-
torów oraz wydawców, jak i dla czytelni-
ków. Każdemu utworowi zarejestrowa-
nemu w  systemie ISTC nadawany jest 
unikatowy numer, pozornie podobny do 
numeru ISBN, jednak faktycznie różnią-
cy się od niego zawartością informacyjną. 
Zastosowanie ISBN, jako identyfikato-
ra danego wydania publikacji, prowadzi 
do sytuacji, gdy jednemu tekstowi czę-
sto odpowiada kilka lub nawet kilkana-
ście różnych numerów ISBN. W przy-
padku ISTC jeden unikatowy numer 
przypisany jest do wszystkich manifesta-
cji danego tekstu, nie tylko kolejnych je-
go wydań czy wznowień, ale również do 
coraz popularniejszych elektronicznych 

wydań publikacji, takich jak e-book czy 
audiobook. Wyszukując więc daną pozy-
cję w bazie ISTC, uzyskamy dostęp do 
informacji o wszystkich kolejnych edy-
cjach danego dzieła, niezależnie od wy-
dawcy czy formatu, w jakim zostało ono 
opublikowane. W przypadku połączenia 
bibliotecznych systemów wyszukiwania 
publikacji z bazą numerów ISTC czytel-
nik otrzyma narzędzie, które umożliwi 
mu wyszukanie interesującej go pozycji 
we wszystkich jej wydaniach i manifesta-
cjach, a także odróżnienie od innych pu-
blikacji, przykładowo posiadających taki 
sam tytuł. Słowem, wyszukiwanie pu-
blikacji będących w sferze zainteresowań 
konkretnego użytkownika biblioteki sta-
nie się dzięki wykorzystaniu standardu 
ISTC szybsze, łatwiejsze i o wiele bar-
dziej precyzyjne.

Kolejną funkcją standardu ISTC jest 
jego zastosowanie w wyszukiwaniu tre-
ści w  różny sposób ze sobą powiąza-
nych – tłumaczeń, dzieł o zbliżonej te-
matyce, antologii, kompilacji itp. Dzięki 
lepszej identyfikacji tekstów oraz inte-
gracji powiązanych ze sobą danych bi-
bliograficznych w bazie numerów ISTC 
osoby pracujące naukowo będą mogły 
w bibliotekach nie tylko sprawniej wy-
szukiwać publikacje, ale również pozycje 
do nich nawiązujące lub bardzo zbliżone 
pod względem zawartości, co znacznie 
uprości docieranie do pożądanych przez 
nie treści w zasobach bibliotecznych.

Biblioteki z  kolei, dzięki włączeniu 
numerów ISTC w  swoje bazy, zyskają 
praktyczne narzędzie, które może zre-
wolucjonizować prowadzenie statystyk 
wypożyczeń publikacji. Dzięki wyko-
rzystaniu planowanych funkcjonalności 
systemu ISTC statystyki te będą gene-
rowane automatycznie, przede wszyst-
kim jednak będą odnosiły się do wszyst-
kich manifestacji utworu, nie zaś, jak 
dotychczas, do konkretnego jego wyda-

nia. Pozwoli to na oszacowanie faktycz-
nego popytu na dane publikacje wśród 
czytelników, co z kolei znacznie ułatwi 
bibliotekom kształtowanie księgozbio-
ru, a w przyszłości może dodatkowo po-
służyć przy obliczaniu należnego właści-
cielom praw autorskich wynagrodzenia 
z tytułu Public Lending Right (zob. ar-
tykuł PLR – dlaczego czekamy?). Warto 
w tym miejscu nadmienić, że standard 
ISTC już teraz jest z powodzeniem sto-
sowany w British Library.

Sukces identyfikatora ISTC na pol-
skim rynku książki, w tym również w bi-
bliotekach, zależy w  dużym stopniu od 
tego, jak szybko baza numerów ISTC 
osiągnie odpowiedni poziom nasycenia 
danymi z  rynku książki. Nadzieją, jeśli 
chodzi o rynek polski, są działania eduka-
cyjno-promocyjne związane m.in. z pro-
jektem ARROW Plus i  planowanym 
wprowadzeniem elektronicznego syste-
mu nadawania numeru ISBN. Idealnym 
rozwiązaniem byłoby opatrywanie nu-
merem ISTC każdej wchodzącej na ry-
nek publikacji, jak to ma miejsce w Belgii.  
SAiW „Polska Książka”, rejestrując obecnie 
wybrane publikacje z domeny publicznej, 
pracuje nad narzędziami informatyczno- 
-prawnymi, które usprawnią i upowszech-
nią proces nadawania numeru.

Wielość potencjalnych zastosowań 
standardu ISTC czyni z  niego narzę-
dzie o wielkich perspektywach rozwo-
ju. Wysiłki – zarówno Agencji Między-
narodowej ISTC, jak i reprezentującego 
ją w Polsce SAiW „Polska Książka” – na 
rzecz popularyzacji nowego standardu 
dają nadzieję na stworzenie w niedale-
kiej perspektywie czasowej narzędzia do 
zarządzania publikacjami na miarę XXI 
wieku, które pozwoli na uporządkowa-
nie coraz bardziej hybrydowego rynku 
książki.

grzegorz illg
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ISTC w bibliotece?
O rosnącym potencjale standardu
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Biblioteka Narodowa jest jedną z naj-
starszych instytucji kultury w  Polsce. 
Powstała w Warszawie w 1747 roku ja-
ko Biblioteka Rzeczypospolitej z inicja-
tywy i funduszy Józefa Andrzeja i An-
drzeja Stanisława Załuskich, biskupów 
kijowskiego i  krakowskiego. Zatem 
przed powstaniem Bibliotheque na-
tionale w  Paryżu i  British Museum 
w Londynie. W 1780 roku sejm przy-
znał jej prawo egzemplarza obowiąz-
kowego publikacji z terenu Polski. Była 
jedną z największych bibliotek oświe-
conej Europy. Niestety w wyniku zabo-
rów została zamknięta i wywieziona do 
Sankt Petersburga, gdzie stała się kolek-
cją założycielską innej biblioteki naro-
dowej, rosyjskiej, wówczas pod nazwą 
carskiej. Do Rosji wywieziono 394 150 
woluminów, w  tym około 11 000 rę-
kopisów i ponad 24 500 rycin. Do dziś 
w Bibliotece Narodowej Rosji podkre-
śla się, że ta wspaniała biblioteka da-
ła początek rozbudowanym później 
znacznie zbiorom carskim, mimo że 
większość zbiorów została rewindyko-
wana w II Rzeczypospolitej w wyniku 
traktatu ryskiego. BN ponownie powo-
łana została przed 85 laty przez Ignacego 
Mościckiego, Prezydenta RP.

Zadanie podstawowe BN nie zmie-
nia się od dziesięcioleci. Jest zobowiąza-
na do gromadzenia wszystkich publika-
cji wydanych w Polsce i tych wydanych 
przez Polaków za granicą. Do BN są 
przekazywane dwa egzemplarze wszyst-
kich nowych publikacji: książek i czaso-
pism, nut, atlasów, map, globusów oraz 
druków ulotnych, ale także płyt z muzy-
ką i filmami. Rocznie do zbiorów Naro-
dowej Książnicy wpływa prawie 200 000 
różnego typu publikacji, z czego więk-
szość stanowią egzemplarze obowiąz-
kowe. Pozostałą część Biblioteka kupuje 
w Polsce lub za granicą, otrzymuje ja-
ko dary lub pozyskuje poprzez wymianę 

z innymi bibliotekami krajowymi i za-
granicznymi. Obecnie zbiory BN liczą 
ok. 9,5 mln jednostek.

Biblioteka spełnia także wiele innych 
ważnych dla polskiej kultury zadań. Jest 
narodową centralą bibliograficzną, od-
powiedzialną za rejestrację wszystkich 
publikacji ukazujących się w Polsce. Od 
2012 roku wszystkie wpływające książ-
ki, płyty, mapy, nuty polskie katalogo-
wane są nie później niż 24 godziny od 
wpływu do BN, co umożliwia biblio-
tekom w Polsce kopiowanie opisu bez 
konieczności samodzielnego katalogo-
wania.

BN jest również największą bibliote-
ką naukową o profilu humanistycznym. 
Dzięki niespotykanym w  historii BN 
zakupom światowej literatury naukowej 
w 2012 roku i baz danych, co było moż-
liwe po przekazaniu specjalnej dotacji 
przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, Narodowa Książnica na-
leży do najlepiej zaopatrzonych w Pol-
sce bibliotek naukowych.

Jest także cenionym w kraju i za gra-
nicą ośrodkiem ochrony i  konserwa-
cji zbiorów, który rozwinął się po dru-
giej wojnie światowej. Spełnia wreszcie 
rolę placówki naukowej prowadzącej 
działalność naukową, dokumentacyjną 
i metodyczną w dziedzinie bibliografii, 
bibliotekoznawstwa oraz czytelnictwa, 
a także zagadnień pokrewnych związa-
nych ze społecznym obiegiem książki. 
Co dwa lata publikuje wyniki badań sta-
nu czytelnictwa Polaków, a co roku ra-
port o stanie bibliotek i o rynku wydaw-
niczym.

BN pomaga bardzo intensywnie bi-
bliotekom polonijnym przy katalogowa-
niu zbiorów i ich konserwacji. Szczegól-
nie silne więzy łączą ją z historycznymi 
placówkami, takimi jak Biblioteka Pol-
ska w Paryżu. Prowadzi również kursy 
i  szkolenia dla bibliotekarzy w  Polsce 

– od kilku lat liczba uczestników sięga 
niemal tysiąca osób.

Biblioteka jest skarbcem Rzeczy-
pospolitej. Z  pożogi wojennej ocala-
ły wywiezione do Kanady najcenniej-
sze cymelia, a  wśród nich najstarsze 
dziś w zbiorach Biblioteki Narodowej 
przekazy rękopiśmienne języka pol-
skiego: Kazania świętokrzyskie z  poło-
wy XIV wieku i Psałterz floriański spo-
rządzony pod koniec XIV wieku dla 
św. królowej Jadwigi. Wśród rękopisów 
polskich znajdują się pomniki średnio-
wiecznej historiografii: Rocznik dawny 
z XII wieku, rękopis Kroniki Galla Ano-
nima z XIV wieku, a także kroniki Win-
centego Kadłubka i Janka z Czarnkowa. 
Dziełem skryptoriów polskich są m.in.: 
Rozmyślanie przemyskie (XV wiek) oraz 
zdobione przez Stanisława Samostrzel-
nika Mszał Erazma Ciołka (początek XVI 
wieku) i Katalog arcybiskupów gnieźnień-
skich (1531–1535).

Bezcenną wartość mają także prze-
chowywane w  Narodowej Książnicy 
zabytki piśmiennictwa i  iluminator-
stwa europejskiego: Testamentum novum 
z VIII wieku pochodzące z klasztoru św. 
Maksymina w  Trewirze, Sakramentarz 
tyniecki powstały w Kolonii w XI wieku, 
Ewangeliarz Anastazji z XII wieku, nie-
zwykle kunsztownie oprawiony w sre-
bro, Psałterz Potockich spisany i zdobio-
ny w szkole paryskiej około XIII wieku, 
Złota legenda zdobiona przez trzech re-
nesansowych artystów we Włoszech 
z ok. 1480 roku. Do nich należy dodać 
wpisany na listę Pamięci Świata UNE-
SCO Kodeks supraski z początku XI wie-
ku, zaliczany do grupy najstarszych na 
świecie manuskryptów spisanych cyry-
licą w języku staro-cerkiewno-słowiań-
skim.

W zbiorach rękopiśmiennych odręb-
ne miejsce zajmują kolekcje rękopisów 
literackich, m.in. Wacława Potockie-

Centralna Biblioteka Państwa
Biblioteka Narodowa w roku jubileuszowym



Biblioteka Analiz numer specjalny 22 października • 22/201330

Ce
nt

ra
lna

 Bi
bli

ote
ka

 Pa
ńst

wa
To

m
as

z 
M

ak
o

w
sk

i

go, Andrzeja i Zbigniewa Morsztynów, 
Ignacego Krasickiego. Tutaj znajduje 
się jedyny rękopis utworu Jana Kocha-
nowskiego, autograf Rękopisu znalezione-
go w Saragossie Jana Potockiego, Ballady-
na Juliusza Słowackiego, Oda do młodości 
Adama Mickiewicza, niemal wszystkie 
rękopisy i  rysunki Cypriana Norwida 
z Klaskaniem mając obrzękłe prawice. Tutaj 
również znalazły stałe schronienie ręko-
pisy Stanisława Brzozowskiego, Stefana 
Żeromskiego, Krzysztofa Baczyńskie-
go, Tadeusza Gajcego, Poli Gojawiczyń-
skiej, Jana Kasprowicza, Zofii Nałkow-
skiej.

Biblioteka Narodowa jest również 
archiwum współczesnego piśmiennic-
twa polskiego gromadzącym rękopi-
śmienne spuścizny najwybitniejszych 
literatów i  uczonych. Wśród ostatnio 
podjętych zadań znajduje się zgroma-
dzenie unikatowej kolekcji rękopisów 
wybitnych żyjących pisarzy polskich. 
Kolekcja będzie obejmować twórców 
różnych generacji i różnych nurtów li-
teratury współczesnej, pisarzy często 
od dziesięcioleci obecnych w  literatu-
rze polskiej i  trwale już w  nią wpisa-
nych. Celem, który przyświeca temu 
projektowi, oprócz zachowania mate-
rialnej tkanki kultury polskiej dla przy-
szłych pokoleń, jest również promo-
cja literatury i czytelnictwa – wskazanie 
na wyjątkowe znaczenie dorobku pisa-
rzy współczesnych, zwrócenie uwagi na 
znaczenie polskiej literatury. 

W  ostatnich latach zbiory literac-
kie BN wzbogaciło archiwum Zbignie-
wa Herberta, Mirona Białoszewskiego, 
Adama Ważyka, Karola Irzykowskie-
go, Kazimierza Brandysa, Stanisława 
Grochowiaka, Agnieszki Osieckiej, Ta-
deusza Konwickiego, Wiktora Woro-
szylskiego, Kazimierza Moczarskie-
go. Osobne miejsce należy się zbiorom 
Czesława Miłosza, ponieważ do BN zo-
stało przekazane nie tylko jego prywat-
ne archiwum z Kalifornii i Krakowa, ale 
także rodzinne archiwum rodu Miło-
szów z dokumentami sięgającymi XVI 
wieku. W ostatnim okresie trafiły do Bi-
blioteki m.in. obszerne archiwa Piotra 

Matywieckiego, Urszuli Kozioł, Mar-
ka Nowakowskiego, Tomasza Jastruna 
(przekazał także dokumenty ojca, Mie-
czysława Jastruna, i matki, Mieczysławy 
Buczkówny), Antoniego Libery, Józefa 
Barana (w tym listy Sławomira Mroż-
ka), Joanny Kulmowej, Eustachego Ryl-
skiego, Leszka Elektorowicza, Krystyny 
Miłobędzkiej, Anny Boleckiej, Bogusła-
wy Latawiec, Eugeniusza Kabatca i Syl-
wii Chutnik.

Na wspomnienie zasługuje również 
gromadzenie spuścizn najwybitniej-
szych polskich uczonych i  muzyków. 
W ostatnich latach do BN jako dary tra-
fiły znakomite archiwa prof. Leszka Ko-
łakowskiego z Oksfordu, prof. Michała 
Głowińskiego, prof. Krystyny Kersten, 
prof. Jerzego Łojka, prof. Hanny Kirch-
ner, prof. Feliksa Konecznego, prof. Ka-
zimierza Wyki, prof. Kazimierza Kuma-
nieckiego. A także publicystów i pisarzy, 
np. Marka Skwarnickiego i Jerzego Tu-
rowicza z „Tygodnika Powszechnego”. 
Tutaj trafiło w  2011 roku archiwum 
Krzysztofa Komedy, które stało się po-
czątkiem Archiwum Jazzu Polskiego.

Rok jubileuszowy jest dla BN prze-
łomowy. Prowadzony jest generalny re-
mont budynków, dzięki któremu już 
została poprawiona estetyka i  funk-
cjonalność gmachu. Odbywa się on 
bez wyłączenia nawet na jeden dzień 
udostępniania czytelnikom zbiorów. 
Chciałbym, aby budynki w alei Niepod-
ległości były funkcjonalnym przykła-
dem polskiego modernizmu lat 60. XX 
wieku. Dzięki wprowadzeniu ogromnej 
części opisów posiadanych zbiorów do 
systemu komputerowego możliwe było 
uruchomienie zamawiania publikacji do 
czytelni przez Internet.

Dzisiaj BN przechodzi ogromne 
zmiany. Zmienia się nie tylko technolo-
gia, ale i filozofia udostępniania zbiorów. 
W czerwcu tego roku Bogdan Zdrojew-
ski, minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego, otworzył POLONĘ, cyfro-
wą BN, jedną z najnowocześniejszych 
obecnie na świecie bibliotek cyfrowych. 
Została świetnie przyjęta przez użyt-
kowników i  profesjonalistów, o  czym 

świadczy sukces frekwencyjny i znako-
mite recenzje, także ze strony wymaga-
jących środowisk informatycznych.

POLONA w nowej odsłonie umoż-
liwia dostęp online do zbiorów BN nie-
objętych prawem autorskim, a  także 
ich pobieranie oraz  wykorzystywanie 
za darmo i w najwyższej jakości. Obec-
nie codziennie dodawanych jest ponad 
1000 obiektów, do końca roku zamie-
rzamy osiągnąć tempo 2000 publikacji 
każdego dnia. Są wśród nich książki od 
XV wieku, czasopisma, fotografie, ry-
sunki, ryciny, mapy, atlasy, druki ulotne, 
plakaty i rękopisy. Szczególnym zainte-
resowaniem cieszą się pięknie zdobione 
rękopisy średniowieczne i renesansowe 
oraz pocztówki i fotografie. Zależy nam, 
aby z bogactwa zgromadzonego w ma-
gazynach BN korzystali wszyscy, w tym 
również wydawcy i autorzy. POLONA 
powinna być nie tylko czytelnią, ale tak-
że źródłem inspiracji.

Od września 2013 roku Bibliote-
ka Narodowa udostępnia czytelnikom 
bezpłatnie szereg wiodących, między-
narodowych baz zawierających pełne 
teksty artykułów, dysertacji, bibliografii, 
tekstów źródłowych, specjalistycznych 
słowników i  innych zasobów potrzeb-
nych w pracy naukowej dla humanistów. 
Jest to prawdopodobnie największy 
w Polsce zbiór zagranicznych komercyj-
nych baz danych z zakresu humanistyki. 
A wśród nich: JSTOR, Project Muse, 
Chadwyck: Periodicals Archive Online, 
ProQuest: Arts & Humanities Full Text, 
ProQuest: International Index to Per-
forming Arts Full Text, ProQuest: Dis-
sertations &  Theses, Brill: Book His-
tory Online, ProQuest: Library and 
Information Science Abstracts (LISA), 
ProQuest: MLA International Bibli-
ography (MLA), ProQuest: ARTbibli-
ographies Modern (ABM), ProQuest: 
Design and Applied Arts Index (DAAI), 
ProQuest: International Bibliography 
of Art (IBA), ProQuest: RILM Ab-
stracts of Music Literature, Chadwyck: 
FIAF Index to Film Periodicals Plus, 
Brepolis: Bibliography of British and 
Irish History, Brepolis: Bibliotheque 
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bibliographique des littératures franco-
phones européennes, Brepolis: Medi-
eval Bibliographies, Brepolis: Bibliogra-
phies and Encyclopaedic Works: Revue 
d’histoire ecclésiastique – bibliographie, 
Brepolis: Bibliographies and Encyclo-
paedic Works: Dictionnaire d’histoire 
et de géographie ecclésiastiques, Ox-
ford Art Online, Chadwyck: Early Eu-
ropean Books, De Gruyter: Bibliotheca 
Teubneriana Latina (BTL) Online, De 
Gruyter: Thesaurus Linguae Latinae 
(TLL) Online, Chadwyck: American 
Film Institute Catalog, Chadwyck: Film 
Index International, Brepolis: Encyclo-
paedic Works: Europa Sacra, Brepo-
lis: Encyclopaedic Works: Lexikon des 
Mittelalters, Brepolis: Encyclopaedic 
Works: International Encyclopaedia for 
the Middle Ages.

W tym roku już po raz drugi zorga-
nizowaliśmy Imieniny Jana Kochanow-
skiego. Podczas przygotowanej na sobo-
tę 22 czerwca 2013 roku przez Bibliotekę 
Narodową plenerowej imprezy czytel-
niczej – wyjątkowo w Ogrodzie Saskim 
– zarówno publiczność, jak i  pogoda 
dopisały znakomicie. W centrum zain-
teresowania była literatura: jej czytanie, 

słuchanie, a nawet – dzięki warsztatom 
pisarskim – tworzenie. To wszystko w at-
mosferze radosnego pikniku, w  pięk-
nym, zabytkowym parku, w którego alej-
kach rozstawiono prawie setkę namiotów 
mieszczących stoiska wydawnictw, anty-
kwariatów, instytucji kultury, a także ka-
wiarni i restauracji. Kulminacją trwające-
go od południa do północy wydarzenia 
był Mecz Poetycki na utwory Tuwima 
rozegrany przez aktorów i dziennikarzy, 
Pieśń Świętojańska o  Sobótce w  wykona-
niu Stanisławy Celińskiej oraz dansing 
przy muzyce zespołu Michała Zada-
ry. W przyszłym roku Imieniny wraca-
ją do Ogrodu Krasińskich, który opu-
ściły z powodu remontu. Są otwarte dla 
wszystkich wydawców i autorów.

BN podejmuje również duże zadania 
naukowe. Pierwsze pełne naukowe wy-
danie rękopisu Wacława Seweryna Rze-
wuskiego O koniach wschodnich pochodzą-
cych od ras arabskich, które BN opublikuje 
dzięki grantowi Zarządu Muzeów w Ka-
tarze, obejmuje opracowanie i publikację 
trzytomowego wydania całości rękopisu 
w trzech wersjach językowych (francu-
skiej, angielskiej, polskiej) oraz faksymile 
oryginalnego dzieła. W osobnym tomie 

znajdą się eseje naukowe. Dzieło Rze-
wuskiego to unikatowe na skalę świato-
wą studium w zamierzeniu poświęcone 
koniom arabskim, ale w  rzeczywisto-
ści stanowiące arcybogate kompendium 
wiedzy o  geografii, kulturze i  historii 
Bliskiego Wschodu. Własnoręcznie spi-
sane i zilustrowane przez autora setka-
mi barwnych rysunków między 1821 
a 1831 rokiem, po powrocie z dwuletniej 
wyprawy do krajów arabskich, obejmu-
je prawie 800 stronic w trzech wolumi-
nach.

W najbliższym czasie udostępniony 
zostanie opracowywany we współpracy 
z Instytutem Książki serwis dla wydaw-
ców, którzy chcieliby korzystać z  au-
tomatycznej, internetowej rejestracji 
ISBN, ale o tym traktuje osobny tekst 
w tym numerze „Biblioteki Analiz”.

Biblioteka Narodowa dokonuje sta-
łej weryfikacji swoich zadań w krótkiej 
i długiej perspektywie. Podobnie jak inne 
instytucje służące dobru publicznemu, 
rozpoznaje potrzeby Państwa, społeczeń-
stwa i kultury, a w następstwie modyfi-
kuje swoją działalność i jej priorytety.

toMAsz MAkowski

BiBliotekA nArodowA

BN a repartycja
Kiedy mówimy o Bibliotece Narodowej, trzeba pamiętać o jej wkładzie w wypłacanie wydawcom przez SAiW „Polska Książka” 
rekompensat za dozwolone prawem kopiowanie utworów na użytek prywatny. Od lat bowiem model repartycji w SAiW „Pol-
ska Książka” opiera się na danych o ilości egzemplarzy obowiązkowych gromadzonych przez Bibliotekę Narodową oraz infor-
macjach o wysokości nakładu przekazywanych Bibliotece przez wydawców.

Dane statystyczne m.in. o ilości i rodzaju publikacji poszczególnych wydawców wraz z wynikami badań struktury kopio-
wania, przeprowadzanych co roku na próbie ok. 4 tys. ankietowanych, pozwalają wyliczyć należne wydawcom wynagrodzenie 
z uwzględnieniem częstotliwości kopiowania poszczególnych typów utworów*.

W dotychczasowych repartycjach przyjmowano zasadę uwzględniania repertuaru wydawców za dwa lata poprzedzające rok 
repartycyjny – tj. rok bilansowy, w którym pobierane były i za który dzielone są środki. Dzięki wykazom z Biblioteki Narodo-
wej repartycja prowadzona przez SAiW „Polska Książka” oparta jest na informacjach powszechnie dostępnych, pochodzących 
z instytucji profesjonalnie zajmującej się zestawianiem metadanych.

Kwoty wypłat za rok 2012 – dzięki zmienionym w połowie 2011 roku stawkom opłat od producentów i importerów urzą-
dzeń reprograficznych i papieru – są znacznie wyższe niż w latach ubiegłych. Na konta kilku największych wydawców wpłynęło:

WSiP – 326 468,90 zł;
C.H. Beck – 145 026,22 zł;
Wolters Kluwer Polska – 96 216,48 zł;
Helion – 74 792,17 zł;
Wydawnictwo Szkolne PWN – 66 563,71 zł;
LexisNexis – 62 280,21 zł.

Andrzej nowAkowski

sAiw „PolskA książkA”

* Zob. http://www.polskaksiazka.pl/pl/3/35/46/Wskazniki-struktury-kopiowania.
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Instytut Książki rozpoczął prace nad no-
wym systemem katalogowym (MAK+) 
dla bibliotek we wrześniu 2008 roku. Po 
zaprzestaniu przez Bibliotekę Narodo-
wą prac nad rozwojem opartego jeszcze 
na DOS-ie systemu MAK Instytut Książ-
ki stał się kontynuatorem idei dostarcze-
nia narzędzia do skomputeryzowania ka-
talogów wszystkich bibliotek w  Polsce. 
Od początku prac przyjęto koncepcję, 
że MAK+ będzie czymś znacznie bar-
dziej funkcjonalnym niż tylko zamknię-
tą bazą danych książek w bibliotece, do 
tego często katalogowanych niezgodnie 
z obowiązującymi normami. Dlatego też 
rozpoczęto tworzenie systemu, który od 
początku umożliwiał katalogowanie wy-
łącznie w formacie MARC21, a do tego 
wymuszał posługiwanie się rekordami 
z Przewodnika Bibliograficznego Biblio-
teki Narodowej.

Co najważniejsze, wszystkie bibliote-
ki korzystające z  systemu MAK+ dzia-
łają  w  obrębie jednej centralnej bazy 
danych, co de facto oznacza budowę cen-
tralnego katalogu książek w Polsce. Obec-
nie (17 września 2013) ten katalog zawiera 
ponad 5 mln 200 tys. książek, skatalogo-
wanych przez 1222 biblioteki (511 biblio-
tek głównych i 711 filii). Liczba ta stale 
wzrasta. Dla porównania – na początku 
2013 roku w katalogu były 3 mln książek, 
a z systemu MAK+ korzystało ok. 900 bi-
bliotek.

System MAK+ działa według nastę-
pujących założeń:
1. Jest jedna centralna grupa serwerów, 

gromadząca kopie wszystkich danych 
wszystkich bibliotek pracujących w sys-
temie MAK+.

2. W każdej bibliotece znajduje się lokalny 
serwer. Na nim pracują bibliotekarze. 
Dane z serwera lokalnego są przesyłane 
do serwerów centralnych co 10 minut.

3. Wszystkie biblioteki pracujące w  sys-
temie MAK+ pracują na identycznej, 

automatycznie aktualizowanej wersji 
programu MAK+. Każda z nich korzy-
sta ze wszystkich modułów systemu. 
Zależy nam na tym, aby bibliotekarze 
mieli dostęp do jak najszerszej funkcjo-
nalności, dlatego nie dzielimy cennika 
MAK+ na moduły. Jest tylko jedna, ni-
ska opłata za całość.

4. Wszystkie biblioteki korzystają z  jed-
nego źródła opisów bibliograficznych, 
chociaż jest to tylko mocna sugestia, 
a nie wymóg formalny.

5. Bibliotekarze do pracy w  systemie 
MAK+ korzystają z przeglądarki inter-
netowej.

6. Katalogowanie odbywa się w formacie 
MARC21.

7. Podstawą katalogowania zbiorów są 
opisy bibliograficzne Biblioteki Na-
rodowej – codziennie aktualizowane 
i przesyłane do bibliotek.

8. Instytut Książki zajmuje się admini-
strowaniem centralnym systemem in-
formatycznym, rozwojem oprogramo-
wania MAK+ w oparciu o  trendy na 
światowym rynku oprogramowania dla 
bibliotek i potrzeby środowiska biblio-
tekarskiego oraz migracją danych z ak-
tualnie używanych innych systemów 
katalogowych do systemu MAK+.

9. MAK+ jest oferowany w modelu „Soft- 
ware as a service”, co oznacza, że za je-
go używanie Instytut Książki pobiera 
comiesięczną opłatę abonamentową. 
W tej opłacie zawarte są wszystkie kosz-
ty związane z korzystaniem z systemu.
Wśród najważniejszych celów statu-

towych Instytutu Książki jest zwiększa-
nie wskaźników czytelnictwa. Drogą do 
osiągnięcia tego celu, w przypadku pro-
ponowanego przez Instytut Książki bi-
bliotekom programu MAK+, jest za-
gwarantowanie możliwie najniższych 
kosztów związanych z jego zakupem czy 
też obsługą. Dlatego instalacja MAK-a+ 
nie wiąże się z koniecznością zakupu no-

wych komputerów lub kosztownych li-
cencji na system operacyjny serwera. Sys-
tem może pracować na komputerach, 
które zostały dostarczone do bibliotek 
w ramach programu „Ikonka”. Z jednym 
zastrzeżeniem – komputer pełniący rolę 
serwera musi mieć co najmniej 1 GB pa-
mięci RAM. Instytut Książki nie pobiera 
dodatkowych opłat za instalację, szkole-
nia, konwersję danych czy też pomoc. Je-
dyną opłatę stanowi comiesięczny abona-
ment, który dla biblioteki gminnej wynosi 
50 zł brutto.

Każda zainteresowana biblioteka może 
absolutnie bezpłatnie przetestować MA-
K-a+ przez trzy miesiące, zanim podej-
mie decyzję o jego wdrożeniu. Wystarczy 
zadzwonić do Instytutu Książki i umó-
wić się na próbną instalację. Pracowni-
cy skontaktują się z  administratorem- 
-opiekunem systemu MAK+ w danym 
województwie i umówią termin instalacji 
oraz szkolenia.

„Filozofia MAK-a+” to dostarczenie 
bibliotekom w pełni efektywnego, ale bar-
dzo taniego w zakupie i utrzymaniu syste-
mu bibliotecznego. Biblioteka oszczędza 
znaczne kwoty, które może przeznaczyć 
na zakup książek czy też na prowadzenie 
działalności kulturalnej. System biblio-
teczny jest tylko narzędziem. Dlatego jego 
zakup i późniejsze utrzymanie nie może 
stanowić jednej z głównych pozycji kosz-
towych w budżecie biblioteki. Miesięcz-
ny abonament na MAK+ w  wysokości 
od 50 złotych brutto jest dowodem wła-
śnie takiej filozofii. Jest to możliwe dzięki 

MAK+
Nie tylko biblioteki
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wsparciu finansowemu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dla programu 
MAK+.

Nowoczesność, jakość i wszechstron-
ność programu MAK+ sprawiły, że w li-
stopadzie 2012 roku MAK+ uzyskał re-
komendację Krajowej Rady Bibliotecznej 
do wdrażania w bibliotekach publicznych.

ISBN
W  pięć lat po rozpoczęciu projektu 
MAK+ Biblioteka Narodowa, Stowa-
rzyszenie Autorów i Wydawców „Polska 
Książka”, Polska Izba Książki i inne orga-

nizacje branżowe podpisały list intencyjny 
dotyczący stworzenia w pełni skompute-
ryzowanego, dostępnego poprzez Inter-
net, systemu nadawania numerów ISBN. 
Instytut Książki, działając w porozumie-
niu z  Biblioteką Narodową, opracuje 
i uruchomi, w ramach projektu MAK+, 
podsystem, który wprowadzi funkcjonal-
ność umożliwiającą prowadzenie bieżącej 
rejestracji numerów ISBN. Wydawcy bę-
dą otrzymywali numer ISBN dla książ-
ki wyłącznie po wprowadzeniu do syste-
mu danych, które zostaną przetworzone 
przez pracowników Biblioteki Narodo-

wej w  celu stworzenia opisu bibliogra-
ficznego książki.

Wydawcy będą mogli prowadzić przez 
Internet w bazie ISBN rejestr wszystkich 
kiedykolwiek wydanych przez siebie ksią-
żek. Baza umożliwi dodanie do każdego 
rekordu informacji dotyczącej statusu każ-
dego dzieła (in commerce / out of commerce), 
co zapoczątkuje proces budowy centralne-
go katalogu wszystkich książek w Polsce. 
Uzgodniony termin uruchomienia syste-
mu to początek 2014 roku.

toMAsz cieślik

MAk+

W  końcu 2012 roku w  Centrum NU-
KAT przygotowane zostały na zamówie-
nie Stowarzyszenia Autorów i  Wydaw-
ców „Polska Książka” (SAiW) zestawienia 
dotyczące liczby wydanych za granicą od 
2000 roku książek, druków muzycznych 
i druków kartograficznych znajdujących 
się w polskich bibliotekach. Zestawienia 
te wykonano na potrzeby realizacji przez 
SAiW repartycji na rzecz wydawców za-
granicznych. W  bieżącym roku dodat-
kowo sporządzono zestawienia dotyczą-
ce występowania w polskich bibliotekach 
tytułów czasopism zagranicznych, wyda-
nych zarówno do 2000 roku włącznie, jak 
i od tego roku. Zestawienia sporządzono 
na podstawie opisów publikacji oraz do-
danych do nich kodów lokalizacji. Objęły 
one opisy wprowadzone do bazy katalogu 
centralnego od momentu jego powstania 
do końca 2012 roku i stan kodów lokaliza-
cji na dzień sporządzania zestawienia. Ko-
lejne zestawienia uzupełniające pierwszy 
raport będą przygotowywane za upływa-
jące lata w pierwszym kwartale roku na-
stępnego.

NUKAT
Katalog centralny nie tylko dla bibliotekarzy

Katalog centralny NUKAT budowa-
ny jest metodą współkatalogowania przez 
polskie biblioteki naukowe, w tym głów-
nie akademickie, od 2002 roku. Rejestruje 
obecnie 2 539 386 opisów druków zwar-
tych i 78 541 opisów czasopism*, które czę-
sto w więcej niż jednym egzemplarzu wy-
stępują w  jednej lub wielu bibliotekach 
partnerskich NUKAT-u. Takich biblio-
tek jest obecnie 124. Zgodnie z  porozu-
mieniem w katalogach lokalnych bibliotek 
partnerskich znajdują się opisy dokumen-
tów pobrane z katalogu NUKAT w posta-
ci kopii właściwego rekordu bibliograficz-
nego. Czynność pobrania kopii rekordu 
jest rejestrowana poprzez dodanie kodu lo-
kalizacji właściwego dla danej biblioteki – 
w ten sposób w katalogu NUKAT powstaje 
centralna informacja o dokumentach po-
siadanych przez współpracujące biblioteki, 
obecnie liczy ona 9 020 256 zapisów. Użyt-

* Wszystkie dane liczbowe według stanu  
bazy na 30.06.2013 r. na podstawie staty-
styk prowadzonych przez Centrum NUKAT 
(http://www.nukat.edu.pl/nukat/pl/statystyka.
phtml?id=3&dl=0&stid=3&sm=0).

kownikom katalogu informacja ta jest pre-
zentowana w postaci powiązanej z opisem 
bibliograficznym listy nazw bibliotek, które 
dany dokument przechowują. Dodatkowo 
nazwy te są linkami z katalogu centralnego 
do właściwego opisu w danej bibliotece. Na 
poziomie katalogu lokalnego można uzy-
skać informacje o liczbie posiadanych przez 
bibliotekę egzemplarzy danego dokumentu 
i ich statusie (np. udostępniany na miejscu, 
wypożyczony itp.).

W  ramach współkatalogowania po-
wstaje w katalogu NUKAT jeszcze jeden 
ważny podzbiór danych – Centralna Kar-
toteka Haseł Wzorcowych (CKHW). Li-
cząca obecnie 2 905 993 rekordy kartote-
ka skupia rekordy ujednoliconych haseł 
dla nazw osób, instytucji, imprez (m.in. 
konferencji), rekordy dla tytułów ujed-
noliconych dzieł i  tytułów serii oraz re-
kordy słownictwa, haseł przedmiotowych 
rozwiniętych i  tzw. tematów formal-
nych języka haseł przedmiotowych KA-
BA (CKHW nie obejmuje udostępnia-
nej w  bazie NUKAT kopii słownictwa 
JHPBN (Języka Haseł Przedmiotowych 
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haseł w katalogach bibliotek cyfrowych, 
wydawnictw, muzeów czy archiwów mo-
głaby prowadzić do zbudowania zinte-
growanego krajowego systemu informa-
cyjnego, w  przeciwieństwie do sytuacji 
obecnej, kiedy użytkownik musi wędro-
wać od bazy do bazy, aby uzyskać odpo-
wiedź na zadane pytanie. Centrum NU-
KAT gotowe jest podjąć konstruktywną 
współpracę w tym zakresie z każdą zain-
teresowaną instytucją.

Z  punktu widzenia administratora 
NUKAT-u  niezwykle interesująca wy-
daje się informacja o  rozpoczęciu przez 
SAiW nadawania utworom wyrażonym 
w formie tekstu jednoznacznie je identy-
fikujących numerów ISTC (International 
Standard Text Code) oraz ich rejestrowa-
nia**. Tę funkcję jak dotąd pełni w CKHW 
tytuł ujednolicony. Numer ISTC z pew-
nością jest o wiele doskonalszym narzę-
dziem jednoznacznej identyfikacji utwo-
ru, a możliwość pogrupowania numerów 
ISBN przypisanych do tego samego tek-
stu otwiera duże pole do praktycznego 
wykorzystania tych danych w katalogach 
bibliotecznych.

Katalog NUKAT nie zawiera pełnej 
informacji o  dokumentach przechowy-

** A. Włudyka-Szeliga, Narzędzie na no-
we czasy. Zastosowanie nowego standardu ISTC, 
„Biblioteka Analiz” nr 336, 18 września 2012, 
http://www.polskaksiazka.pl/pl/3/145/155/ 
Standard-ISTC.

wanych w polskich bibliotekach. 124 bi-
blioteki, które rejestrowane są obecnie 
w centralnej informacji NUKAT-u, to za-
ledwie kilka procent wszystkich polskich 
bibliotek i  tylko ok. 10% łącznej liczby 
polskich bibliotek naukowych, potencjal-
nych partnerów NUKAT-u. Uczestnicze-
nie w budowaniu katalogu NUKAT nie 
jest obowiązkowe. W chwili uruchamia-
nia katalogu NUKAT w lipcu 2002 roku 
bibliotek współkatalogujących było za-
ledwie 23. Do tego, zgodnie z przyjętym 
projektem, zrezygnowano z  przeniesie-
nia do katalogu centralnego danych z ist-
niejących już katalogów komputerowych 
budowanych przez polskie biblioteki od 
około połowy lat 90. i rozpoczęto budo-
wanie NUKAT-u od zera. Przyczyną ta-
kiej decyzji była niejednorodna jakość 
danych w katalogach lokalnych i niewia-
rygodne elementy jednoznacznej identy-
fikacji poszczególnych opisów. Dodatko-
wo, tylko niektóre z tych katalogów były 
tworzone z zastosowaniem rekordów ha-
seł czerpanych z budowanej zbiorowo już 
od 1993 roku Centralnej Kartoteki Haseł 
Wzorcowych. Projektanci katalogu uzna-
li, że scalenie w jednej bazie tak niejed-
norodnych danych grozi konsekwencja-
mi, które trudno przewidzieć, a na pewno 
– niekontrolowanym zafałszowaniem in-
formacji. Pesymiści przepowiadali, że bu-
dowany od zera katalog centralny przez 
długie lata będzie służył wyłącznie bi-

Biblioteki Narodowej). Jest to zespół da-
nych o charakterze uniwersalnym. W ka-
talogu komputerowym powiązany z opi-
sami bibliograficznymi służy do kontroli 
poprawności zastosowanych w tych opi-
sach haseł, stanowi też punkty dostępu 
do właściwych opisów bibliograficznych. 
Zbiór ten jest także wykorzystywany ja-
ko sformalizowany i ujednolicony, a więc 
bardziej efektywny, obszar wyszukiwania 
za pomocą słów kluczowych. W wymia-
rze międzynarodowym CKHW NUKAT 
jest elementem Virtual International Au-
thority File (VIAF), która została utwo-
rzona w celu jednoznacznej identyfikacji 
nazw bez względu na zastosowaną for-
mę językową lub odmienność alfabetu 
i w coraz większym stopniu jest wykorzy-
stywana do porządkowania i  integrowa-
nia informacji udostępnianej w Interne-
cie*. W kraju dane z CKHW NUKAT są 
obecnie wykorzystywane w katalogu cen-
tralnym, w katalogach lokalnych bibliotek 
partnerskich oraz, poprzez kilka na bie-
żąco synchronizowanych kopii CKHW, 
przez inne biblioteki niezwiązane z NU-
KAT-em i stosujące inne niż Virtua opro-
gramowanie. Ogromny potencjał infor-
macyjny tej bazy pozostaje w Polsce ciągle 
niewykorzystany. Stosowanie ujednoli-
conych nazw osób/instytucji/obiektów 
z CKHW NUKAT mogłoby wyjść poza 
obszar katalogów bibliotecznych. Cen-
tralna Kartoteka Haseł Wzorcowych uży-
ta jako źródło gotowych ujednoliconych 

* Centrum NUKAT jest, obok Libra-
ry of Congress, Deutsche Nationalbibliothek 
i Bibliothèque nationale de France oraz 28 bi-
bliotek narodowych i  instytucji centralnych 
z Europy i innych kontynentów, jednym z part-
nerów OCLC (Online Computer Library Cen-
ter), koordynatora projektu rozwijania VIAF – 
Międzynarodowej Wirtualnej Kartoteki Haseł 
Wzorcowych. Budowana na poziomie świato-
wym Międzynarodowa Wirtualna Kartoteka 
Haseł Wzorcowych została utworzona w celu 
obniżenia kosztów tworzenia rekordów khw 
w poszczególnych krajach oraz upowszechnie-
nia ich stosowania w katalogach bibliotecznych 
i poza nimi. W VIAF tworzone są klastery po-
wiązanych wariantów nazw (przyjętych w da-
nym kraju jako formy ujednolicone) odnoszą-
cych się do tych samych obiektów. Stanowią one 
wygodne narzędzie wzajemnego dostępu do da-
nych wytwarzanych w bibliotekach bez względu 
na różnice językowe czy odmienność alfabetu.
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bliotekarzom jako źródło gotowych re-
kordów, zaś jego wartość informacyjna 
pozostanie znikoma. Jednak dynamika 
rozwoju katalogu centralnego zaskoczy-
ła wszystkich. Liczba bibliotek współka-
talogujących wzrosła przez 11 lat około 
czterokrotnie, a utrzymuje się spora, czę-
ściowo zmienna, grupa blisko 30 biblio-
tek wyłącznie kopiujących gotowe opisy, 
które przez to są rejestrowane w central-
nej informacji NUKAT-u. Po 11  latach 
budowania centralna informacja katalogu 
NUKAT przekroczyła 9 mln kodów loka-
lizacji dokumentów, i choć jest niekom-
pletna, stanowi dziś jedyny, najpełniejszy, 
na bieżąco aktualizowany rejestr tego ro-
dzaju dostępny w Internecie. Raz do roku 
Centrum NUKAT przeprowadza akcję 
porównania katalogów (NUKAT i lokal-
nych) w celu wykrycia ewentualnych roz-
bieżności na poziomie kodów lokalizacji*. 

Niekompletność tego rejestru wyni-
ka też dodatkowo z faktu, że samo przy-
stąpienie do czynnej lub biernej współ-
pracy z katalogiem NUKAT nie oznacza 
włączenia katalogu lokalnego, zazwyczaj 
budowanego wcześniej od wielu lat, do 
bazy NUKAT, a  więc automatycznego 
objęcia tych danych centralną informa-
cją. Niektóre biblioteki podejmują trud 
ręcznego uzgadniania danych lokalnych 
z danymi z katalogu centralnego poprzez 
wymianę swoich opisów na opisy pobra-
ne z NUKAT-u, a przez to włączenie ich 
do centralnej informacji. Częściej jednak 
utrzymują w swoich bazach równolegle 
„opisy stare” i opisy skopiowane z NU-
KAT-u. Poprawie tej sytuacji, niekorzyst-
nej szczególnie z  pozycji użytkownika 
poszukującego informacji, służyła zakoń-
czona w marcu 2013 roku akcja scalania 
w  katalogu NUKAT danych z  30 kata-
logów lokalnych, realizowana w ramach 
projektu NUKAT – Autostrada Infor-
macji Cyfrowej, finansowanego z fundu-
szy UE. W ramach tej akcji opracowano 
w Centrum NUKAT narzędzia informa-
tyczne do porównywania danych w kata-

* W  porównaniu z  listopada 2012 roku 
stwierdzono w NUKACIE 0,65% niepopraw-
nie dodanych symboli lokalizacji oraz 0,5% 
symboli brakujących.

logach i poddano analizie 2 422 284 „stare 
rekordy” z wytypowanych 30 katalogów. 
Aż 1 263 981 rekordów okazało się opisa-
mi zdublowanymi i wymieniono je w ka-
talogach lokalnych na kopie rekordów 
NUKAT-owych, tyle też kodów lokaliza-
cji dodano do centralnej informacji NU-
KAT-u. Do katalogu centralnego przejęto 
z katalogów lokalnych 293 584 nowe re-
kordy, zwiększając o tyle liczbę rekordów 
oferowanych do kopiowania. Akcją obję-
to katalogi największych polskich uczelni, 
a także m.in. Biblioteki Gdańskiej PAN, 
Biblioteki PAN i PAU w Krakowie, Bi-
blioteki Ossolineum, Biblioteki Publicz-
nej Miasta Stołecznego Warszawy**. Cen-
trum NUKAT gotowe jest kontynuować 
akcję scalania „starych danych” z katalo-
gów lokalnych pozostałych bibliotek part-
nerskich, oferuje też usługę porównania 
i scalenia opisów zdublowanych w katalo-
gach (NUKAT i lokalnych) bibliotekom 
rozpoczynającym współpracę. Jednak, jak 
dotąd, nie ma szczególnego zainteresowa-
nia tą ofertą ze strony bibliotek.

Rozważając problem kompletności in-
formacji oferowanej przez NUKAT, na-
leży też pamiętać o ogromnych zasobach 
bibliotek zarejestrowanych wyłącznie 
w  katalogach kartkowych. Niektóre bi-
blioteki prowadzą systematyczne rekatalo-
gowanie tych zasobów, a możliwość sko-
piowania gotowego opisu z  NUKAT-u   
istotnie ten proces przyspiesza, ale  
przy obecnym tempie, bez ogólnokra-
jowego, koordynowanego programu li-
kwidacji katalogów kartkowych, będzie 
to trwało kilkadziesiąt lat. Katalogi kart-
kowe w bibliotekach zazwyczaj zamyka-
ne były w latach 90. XX wieku, zatem do-
tyczą głównie wydawnictw starszych, nie 
oznacza to jednak, że dane te nie są warte 
przeniesienia do formy czytelnej dla kom-
puterów, a dzięki temu osiągalnej poprzez 
szybkie, łatwe i  jednolite wyszukiwanie 
online.

Budowanie katalogu centralnego me-
todą współkatalogowania, a katalogów lo-
kalnych poprzez kopiowanie gotowych 

**  Pełna lista dostępna pod adresem http://
autostrada.buw.uw.edu.pl/images/scalanie_ 
raporty/scalanie_raport_do_20130104.pdf.

opisów powoduje, że wszystkie wskaź-
niki zawartości poszczególnych podzbio-
rów danych w  NUKAT, w  tym szcze-
gólnie centralna informacja (kopiowanie 
gotowych rekordów), rosną bardzo dyna-
micznie, a więc informacja udostępniana 
w katalogu NUKAT jest coraz pełniejsza. 
Kopiowaniu podlegają nie tylko opisy no-
wo wprowadzone, ale także sporządzo-
ne we wcześniejszych latach. Zależy to 
od potrzeb bibliotek partnerskich, profi-
lu ich zbiorów oraz aktualnie realizowa-
nego zadania. Oczywiste też jest, że naj-
częściej kopiowaniu poddawane są opisy 
dokumentów wydanych w Polsce, w tym 
szczególnie nowości. Powtarzalność do-
kumentów wydanych za granicą jest dużo 
mniejsza, ale ich udział w zbiorach biblio-
tek naukowych jest wciąż znaczący.

Jeszcze w 2001 roku, w końcowej fazie 
wdrażania katalogu centralnego NUKAT, 
powstała wyszukiwarka KaRo, pomyślana 
jako uzupełnienie, ubogiej wówczas, war-
tości informacyjnej katalogu centralnego 
NUKAT. Obecnie, po modernizacji w la-
tach 2010–2012, KaRo umożliwia wyszu-
kanie w  wybranych przez użytkownika 
katalogach z puli 219, które udostępniły 
jej swoje zasoby przez protokół Z39.50. 
W grupie katalogów udostępnianych wy-
szukiwarce jest też katalog NUKAT i nie-
mal wszystkie związane z  nim katalo-
gi lokalne, dodatkowo również około 90 
katalogów nieobjętych centralną infor-
macją NUKAT-u, w tym katalog Biblio-
teki Narodowej, katalogi wielu biblio-
tek publicznych, katalogi bibliotek grupy 
MAK+ oraz katalogi Federacji Bibliotek 
Cyfrowych. Ponadto wyszukiwarka KaRo 
przeprowadza wyszukiwanie w pełnej za-
wartości katalogów lokalnych, a centralna 
informacja NUKAT rejestruje tylko opi-
sy skopiowane do nich z NUKAT-u. Ka-
Ro jest zatem ciągle ważnym narzędziem 
wyszukiwawczym, komplementarnym do 
centralnej informacji NUKAT. Podobny 
charakter ma druga popularna wyszuki-
warka, Fidkar, pierwotnie przeznaczona 
do przeszukiwania katalogów utrzymy-
wanych w  systemie MAK, szczególnie 
popularnym w bibliotekach publicznych 
i kościelnych. W wersji rozszerzonej Fid-
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T kar+ sięga także przez protokół Z39.50 
do bibliografii i bibliotek cyfrowych. Te 
trzy (NUKAT, KaRo, Fidkar) działające 
w  Polsce systemy wyszukiwania infor-
macji zapewniają względnie kompletną 
(i  szybszą niż w  przypadku przeszuki-
wania pojedynczych katalogów) odpo-
wiedź na zapytanie skierowane do kata-
logów komputerowych. Jednakże tylko 
katalog NUKAT tworzy spójny system 
danych, który umożliwia automatyczne 
przeprowadzanie różnego rodzaju analiz 
i zestawień. Zestawienia dla SAiW zostały 
wykonane dzięki sporządzaniu opisów bi-
bliograficznych NUKAT w międzynaro-
dowym formacie zapisu danych MARC21 
zezwalającym na ujednolicone kodowa-
nie takich danych jak: kraj wydania, data 
wydania, data utworzenia opisu czy typ 
opisywanego dokumentu. Wydaje się, że 
wykazy takie są możliwe do osiągnięcia 
z pomocą wyszukiwarek KaRo czy Fid-
kar, jednakże dochodzenie w  tym przy-
padku do wyniku końcowego może być 
znacznie bardziej żmudne i pracochłon-
ne, a także mniej wiarygodne, ze wzglę-
du na operowanie tych narzędzi na zespo-
le niejednorodnych, niespójnych danych.

Interesująca dla wydawców może 
okazać się ostatnia inicjatywa Centrum  
NUKAT, zapoczątkowana dwa lata temu 
w ramach interdyscyplinarnego projektu 
SYNAT (System Interaktywnej Informacji 
Naukowej i Naukowo-Technicznej). Do-
tyczy ona modyfikacji procedury katalogo-
wania w bazie NUKAT z uwzględnieniem 
tworzenia i  stosowania w  rekordach bi-
bliograficznych haseł dla ujednoliconych 
nazw wydawców. Do tej pory nazwa wy-
dawcy zapisywana była w odpowiednim 
polu w postaci niesformalizowanej, prze-
jętej z dokumentu. Utworzenie rekordu 
ujednoliconego hasła dla nazwy wydaw-
cy wprowadza porządek w tych nazwach, 
pozwala prześledzić i wyrazić za pomocą 
odpowiednio powiązanych haseł historię 
wydawnictwa oraz zebrać w jednym miej-
scu różne warianty nazwy, które jako od-
syłacze doprowadzają użytkownika do po-
prawnej nazwy. Hasła z rekordów khw nie 
zastępują niesformalizowanego, stosowa-
nego dotychczas zapisu nazwy, są doda-

wane do opisu bibliograficznego w grupie 
haseł dodatkowych. W  ramach projektu 
sporządzono w  Centrum NUKAT po-
nad 4500 nowych rekordów dla nazw wy-
dawców i zmodyfikowano ponad 500 ha-
seł już istniejących w CKHW. Równolegle 
wprowadzono obowiązek opracowywania 
odpowiedniego rekordu khw w  ramach 
bieżącego katalogowania dokumentów, 
gdy dany wydawca nie jest jeszcze reje-
strowany w CKHW. Dzięki temu pula re-
kordów khw dla wydawców dość szybko 
rośnie i  osiągnęła już 10  548 rekordów. 
Wprowadzono także obowiązek wiązania 
nowych opisów bibliograficznych z goto-
wymi już hasłami dla wydawców w cza-
sie bieżącego katalogowania. Dodatkowo 

przygotowano w Centrum NUKAT na-
rzędzie informatyczne, które automatycz-
nie, choć pod nadzorem, wiąże gotowe 
już rekordy haseł dla wydawców z odpo-
wiednimi, wcześniej wprowadzonymi do 
NUKAT-u, rekordami bibliograficznymi. 
Opisów bibliograficznych, w których za-
stosowano już hasło wydawcy, jest obec-
nie w katalogu NUKAT 205 092. Sukce-
sywnie prowadzona melioracja katalogu 
NUKAT zapewni docelowo pełną infor-
mację o  przechowywanych w  bibliote-
kach dokumentach wydanych przez daną 
oficynę wydawniczą. Uruchomiono w ten 
sposób nową funkcję wyszukiwania w ka-
talogu centralnym za pomocą ujednolico-
nej nazwy wydawcy. Wielu użytkowników 

Zarząd SAiW „Polska Książka” w przyjętych w czerwcu 2013 roku uchwałach repartycyjnych do-
tyczących wydawców za�ranicznych – zarówno książki, jak i prasy – na kwotę ponad miliona 
złotych w znacznej mierze opierał się na danych pochodzących z Narodowe�o Uniwersalne�o 
Katalo�u Centralne�o (NUKAT).
Dążąc do wypracowania najbardziej sprawiedliwe�o podziału inkasowanych w latach 2003–
2012 środków pomiędzy za�ranicznych wydawców książki i prasy kierowano się liczbą biblio-
tek naukowych i akademickich należących do NUKAT-u, w których dostępne są e�zemplarze 
poszcze�ólnych tytułów książek i �azet z dane�o kraju. Oparty na tych danych wskaźnik wyda-
wał się najbardziej wiary�odny i kompletny w skali kraju, jeżeli chodzi o faktyczną dostępność 
literatury i prasy za�ranicznej w Polsce. Podobnie jak w przypadku danych dotyczących działal-
ności wydawniczej (zarówno liczby wydawanych tytułów, jak i ich nakładów) opracowywanych 
przez Bibliotekę Narodową, które pozwalają SAiW „Polska Książka” dokonywać repartycji dla 
wydawców krajowych w oparciu o dostępność publikacji dane�o wydawcy na rynku (a przez 
to potencjalną możliwość ich kopiowania), informacje zawarte w katalo�u NUKAT pozwalają 
na ustalenie proporcji podziału środków pomiędzy poszcze�ólne kraje. Założenie takie wynika 
ze stosowanej pomiędzy or�anizacjami zbiorowe�o zarządzania prawami autorskimi praktyki, 
w której wzajemnie przekazują one sobie środki stanowiące rekompensatę dla reprezentowa-
nych przez nich uprawnionych z tytułu korzystania z przysłu�ujących im praw autorskich przez 
podmioty trzecie. Zalecane przez IFRRO – Międzynarodową Federację Or�anizacji Zbiorowe-
�o Zarządzania – wzory umów bilateralnych zakładają dwa zasadnicze modele postępowania 
stron: wymianę pomiędzy państwami środków zebranych dla uprawnionych z za�ranicy lub 
zatrzymanie w obu państwach podpisujących umowę środków z�romadzonych dla właścicieli 
praw w państwie dru�iej strony.
W opracowanym przez SAiW „Polska Książka” modelu podziału środków pomiędzy uprawnio-
nych z poszcze�ólnych krajów przyjęto, że dla wydawnictw książkowych i za�ranicznych wydań 
czasopism wa�a wyników z katalo�u NUKAT stanowiła 50%, natomiast w przypadku środków 
należnych za�ranicznym wydawcom druków muzycznych oraz karto�raficznych 75% środków 
zostało rozdzielonych wedłu� proporcji liczby bibliotek naukowych i akademickich należących 
do NUKAT-u, w których dostępne są e�zemplarze poszcze�ólnych tytułów publikacji te�o rodza-
ju z poszcze�ólnych krajów. W tak przyjętym sposobie postępowania wynikającym z międzyna-
rodowych zobowiązań SAiW „Polska Książka” opracowane przez Centrum NUKAT zestawienia 
stanowią bezcenny materiał w procesie wykonywania repartycji za�ranicznej.

jędrzej MAciejewski

sAiw „PolskA książkA”
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powitało tę inicjatywę z  zadowoleniem. 
Mniej cieszyli się bibliotekarze, którym 
przybyło nieco pracy. W pierwszej kolej-
ności opracowywane są rekordy dla wy-
dawców polskich, ale jeśli opracowywany 
jest dokument wydany za granicą, sporzą-
dzany jest również odpowiedni rekord 
khw. Prowadzony w Centrum NUKAT 
bieżąco aktualizowany rejestr wydawnictw 
wraz z  liczbą opublikowanych przez nie 
dokumentów zarejestrowanych w  NU-
KAT może być podstawą różnego rodza-
ju zestawień, interesujących dla różnych, 
także pozabibliotecznych środowisk.

Na koniec warto wspomnieć o  nie 
mniej ciekawej dla szeroko pojęte-
go świata książki, nawiązanej niedaw-
no przez Centrum NUKAT współpra-
cy z Wydawnictwem Naukowym PWN 

w zakresie przekazywania do bazy kata-
logu NUKAT opisów publikacji two-
rzonych w procesie wydawniczym, mo-
gących posłużyć jako wersja „wstępna” 
opisów rejestrowanych w katalogu cen-
tralnym, co mogłoby ułatwić biblioteka-
rzom opracowanie dokumentów nawet 
już na etapie ich gromadzenia. Podję-
cie podobnej współpracy z  wszystkimi 
wydawnictwami polskimi przyniosłoby 
co najmniej trzy pozytywne skutki: 1) 
umożliwiło wykorzystanie katalogu cen-
tralnego NUKAT jako wielokrotnie pro-
jektowanej, ale nigdy niezrealizowanej 
ogólnopolskiej bazy nowości wydawni-
czych, niezwykle interesującej z  punk-
tu widzenia użytkownika końcowego, 
2) ułatwiło bibliotekarzom pracę w za-
kresie gromadzenia i  opracowywania 

dokumentów, 3) przyniosło wydawcom 
korzyści w postaci zwiększonego zainte-
resowania ich ofertą, a także możliwości 
zwrotnego wykorzystywania własnych 
opisów w formie rozbudowanej i ustan-
daryzowanej przez osoby katalogujące 
w bazie NUKAT. Oprócz samych opi-
sów publikacji współpraca mogłaby ob-
jąć także udostępnianie poprzez bazę 
NUKAT katalogom bibliotecznym „war-
tości dodanych”: spisów treści, recenzji, 
streszczeń, plików z fragmentami, okład-
kami, ilustracjami. Centrum NUKAT 
żywi nadzieję, że pozytywny przykład 
Wydawnictwa PWN zachęci do podob-
nych kroków inne oficyny wydawnicze.

MAriA BurchArd, AgnieszkA kAsPrzyk 

centruM nukAt BiBlioteki uniwersyteckiej  

w wArszAwie

Organizacje zawodowe bibliotekarzy
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Polski Związek Bibliotek

Prawie 100 lat tradycji
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
(SBP) jest największą i najstarszą, działającą 
od ponad 90 lat, bibliotekarską organizacją 
pożytku publicznego. Zrzesza prawie 9000 
bibliotekarzy reprezentujących wszystkie 
typy bibliotek, w tym najwięcej z bibliotek 
publicznych, ale także akademickich, na-
ukowych, specjalnych, szkolnych i pedago-
gicznych.

96 lat temu, u progu odzyskania przez 
Polskę niepodległości, Komisja Historii 
Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powoła-
ła Związek Bibliotekarzy Polskich. Była 
to pierwsza organizacja zrzeszająca ludzi 
związanych z  dziedziną bibliotekarstwa 
i biblioteką, którzy chcąc tworzyć i orga-
nizować młodą kulturę w wolnej Polsce, 
podejmowali działania na rzecz bibliotek 
i czytelni. Rozszerzali i propagowali wśród 
społeczeństwa czytelnictwo i tworzyli pra-

cownie bibliograficzne, aby środowisko 
bibliotekarskie mogło skuteczniej wpły-
wać na społeczność, dbając o rozwój kul-
tury narodowej.

W  latach międzywojennych Związek 
koncentrował się na pracach dotyczących 
organizacji bibliotek i jednoczenia życia bi-
bliotekarskiego w Polsce. Starał się rozwią-
zywać problemy związane z  ustawodaw-
stwem bibliotecznym, rejestracją druków, 
egzemplarzy obowiązkowych, opracowy-
waniem jednolitych przepisów katalogowa-
nia alfabetycznego, kształceniem biblioteka-
rzy oraz tworzeniem biblioteki narodowej. 
Prowadził też działalność naukową, wy-
dawniczą (między innymi wydawał najstar-
sze czasopismo bibliotekarskie „Przegląd 
Biblioteczny”, powołane przez Towarzy-
stwo Biblioteki Publicznej w  Warszawie 
i zapoczątkowane już w roku 1908; później 
wznowione w roku 1927), a także instrukta-

żową – Poradnię Biblioteczną, która zajmo-
wała się między innymi organizacją kursów, 
w szczególności dla pracowników bibliotek 
oświatowych, a także dla bibliotekarzy na-
ukowych.

Wybuch II wojny światowej przerwał 
działalność Związku Bibliotekarzy Pol-
skich. Jedynie Rada Związku prowadziła 
bardzo ograniczoną działalność podziemną, 
starając się przede wszystkim o zabezpie-
czenie zbiorów bibliotecznych przed znisz-
czeniem i kradzieżą oraz opracowując pro-
jekty działalności bibliotek po zakończeniu 
wojny.

W roku 1945 Związek wznowił swoją 
działalność, kładąc szczególny nacisk na or-
ganizację bibliotek, szkolenia pracowników, 
działalność wydawniczą, współpracę przy 
tworzeniu podstaw prawnych i  finanso-
wych ogólnokrajowej sieci bibliotek – wte-
dy właśnie opracowano Dekret o bibliote-
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nych, a w ostatnich kilku latach powołano 
także koła SBP w wielu bibliotekach nauko-
wych. Jednym z elementów struktury orga-
nizacyjnej SBP są fachowe sekcje, komisje 
i zespoły, tworzone w celu rozwiązywania 
bieżących problemów związanych z potrze-
bami bibliotekarzy. Ich główną działalnością 
jest pogłębianie wiedzy zawodowej i umie-
jętności praktycznych poprzez organizację 
konferencji, warsztatów czy szkoleń krajo-
wych i zagranicznych.

Jednym z ważniejszych obszarów dzia-
łalności Stowarzyszenia jest wydawa-
nie literatury fachowej i  czasopism upo-
wszechniających intelektualny dorobek 
bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego. 
Najważniejszym czasopismem fachowym 
jest wspomniany już „Przegląd Bibliotecz-
ny”, który od chwili powstania koncentruje 
się na teorii i praktyce bibliotekarstwa, tech-
nikach bibliotecznych, historii i organiza-
cji bibliotek, sprawach dotyczących zawodu 
bibliotekarza, księgoznawstwa i bibliografii 
oraz współczesnej działalności bibliotek, ich 
unowocześnianiu, technikach komputero-
wych wspomagających procesy bibliotecz-
ne, a także problemach i potrzebach współ-
czesnych czytelników. Wydawane są także: 
„Zagadnienia Informacji Naukowej” (od 
1962), „Bibliotekarz” (od 1929), „Poradnik 
Bibliotekarza” (od 1949), „Biuletyn Infor-
macyjny SBP” (od 1993) oraz „Ekspres ZG 
SBP” – miesięcznik informujący o aktual-
nych wydarzeniach w bibliotekarstwie. Po-
nadto Stowarzyszenie opracowało serie wy-
dawnicze, które są niezwykle cenną pomocą 
w pracy oświatowej, czytelniczej i bibliote-
karskiej. Publikacje ukazują się w znanych 
środowisku seriach: Nauka–Dydaktyka–
Praktyka, Propozycje i Materiały, Bibliotekarze 
Polscy we Wspomnieniach Współczesnych i For-
maty Kartoteki „FO-KA”. W roku 1999 po-
wstało pierwsze czasopismo wydawane tyl-
ko i  wyłącznie w  formie elektronicznej: 
„EBIB”, czyli Elektroniczna Biblioteka – 
Platforma cyfrowa SBP. Tworzą ją bibliote-
karze oraz specjaliści informacji naukowej, 
wolontariusze z całego kraju, zarówno z Bi-
blioteki Narodowej, jak i z bibliotek akade-
mickich, publicznych i innych. Na stronie 
internetowej utworzono wiele serwisów in-

formacyjnych, takich jak prawo, praca, kon-
ferencje, czasopisma, katalogi, aktualności 
czy dział publikacji naukowych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
oprócz realizacji zadań statutowych, podej-
muje także działania i inicjatywy mające na 
celu ukazanie znaczenia i wagi czytelnic-
twa w życiu kulturalnym i  edukacyjnym. 
W ich ramach organizowane są między in-
nymi: obchody Dnia Bibliotekarza i Biblio-
tek, Tydzień Bibliotek – program mający na 
celu upowszechnianie instytucji, jaką jest 
biblioteka, podczas którego organizowane 
są konkursy czytelnicze, wystawy i spotka-
nia autorskie, oraz Mistrz Promocji Czytel-
nictwa – konkurs, w którym nagradzane są 
biblioteki najskuteczniej rozwijające czytel-
nictwo.

Organizacja, wspierając i  doceniając 
wkład instytucji w  rozwój czytelnictwa 
i  ochronę tradycji książki, przyznaje spe-
cjalny medal Bibliotheca Magna-Perennis- 
que, natomiast osobom szczególnie za-
służonym dla bibliotekarstwa polskiego – 
godność Członka Honorowego Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich; w  dowód 
uznania wręczana jest Honorowa Odzna-
ka SBP. Nagroda naukowa SBP im. Adama 
Łysakowskiego jest przyznawana za szcze-
gólne osiągnięcia w  dziedzinie bibliote-
karstwa, a organizowany co roku konkurs 
Nagroda Młodych SBP na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej służy promocji naj-
zdolniejszych absolwentów kierunku bi-
bliotekoznawstwa i  informacji naukowej 
oraz inspirowaniu środowiska do podejmo-
wania problematyki współczesnego biblio-
tekarstwa polskiego.

Polski Związek Bibliotek
Organizacja zawiązała się w wyniku dość 
gwałtownych przemian administracyj-
nych, jakie nastąpiły pod koniec XX wieku 
w Polsce i niekorzystnie wpłynęły na roz-
wój instytucji kulturalnych. Dlatego w ro-
ku 1999 na spotkaniu dyrektorów polskich 
bibliotek publicznych, zorganizowanym 
przez Jana Krajewskiego, został opraco-
wany statut i dokumenty rejestracyjne no-
wego stowarzyszenia – Polskiego Związku 
Bibliotek.

kach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi 
(1946). W  tym czasie zaczęły powstawać 
także pierwsze szkoły bibliotekarskie, któ-
re edukowały przyszłych bibliotekarzy na 
poziomie średnim i wyższym. W 1946 roku 
Związek Bibliotekarzy Polskich przekształ-
cił się w Związek Bibliotekarzy i Archiwi-
stów Polskich, aby w 1953 roku przyjąć for-
mę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

„…Żadne dzieło człowieka nie 
przeżyje książki” (autor nieznany)
Obecnie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich kontynuuje działania podejmowane 
przez ówczesny Związek Bibliotekarzy Pol-
skich: wydaje periodyki, poradniki i pod-
ręczniki dla pracowników bibliotek, rozwija 
sieci bibliotek, upowszechnia czytelnictwo, 
również wśród chorych i niepełnospraw-
nych, ale przede wszystkim skupia się na 
budowaniu tożsamości zawodu biblioteka-
rza, integracji środowiska oraz kreowaniu 
pozytywnego wizerunku bibliotek, kształ-
towaniu polityki, praktyki bibliotecznej 
i informacyjnej w Polsce, wspomaga dzia-
łania sprzyjające rozwojowi bibliotek, bi-
bliotekoznawstwa, dyscyplin pokrewnych 
oraz zapewnia bibliotekarzom dostęp do 
różnych form kształcenia i doskonalenia za-
wodowego. Szczególnym polem działania 
Stowarzyszenia jest tworzenie i rozwijanie 
partnerstwa pomiędzy bibliotekami a dzi-
siejszym społeczeństwem, którego główny-
mi elementami są wiedza i informacja.

Strukturę Stowarzyszenia tworzy przede 
wszystkim Krajowy Zjazd Delegatów, zwo-
ływany co 4 lata, na którym uchwalany jest 
statut i  dokonywany wybór przewodni-
czącego oraz członków Zarządu Główne-
go. Obecnym przewodniczącym SBP jest 
Barbara Stefańczyk, pracująca w Bibliote-
ce Narodowej. W  okresie między posie-
dzeniami Zarządu Głównego działalnością 
Stowarzyszenia kieruje Prezydium. Ważną 
strukturę tworzy także Forum Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich, w  którego 
skład wchodzą członkowie władz Stowa-
rzyszenia, członkowie honorowi oraz prze-
wodniczący okręgów z  całego kraju, któ-
rych jest 16. Bezpośrednim organizatorem 
życia stowarzyszeniowego są koła SBP, któ-
rych jest 303 i które funkcjonują najczęściej 
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Organizacje zawodowe bibliotekarzy

Poszukując rozwiązań, które wspo-
mogłyby rozwój bibliotek, zdecydowano 
o utworzeniu silnej organizacji zrzeszającej 
polskie biblioteki publiczne, co pozwoliło 
i  pozwala na skuteczniejszą reprezentację 
środowiska w organach rządowych, m.in. 
poprzez konsultację oraz tworzenie progra-
mów finansowych i prawnych dla bibliotek 
samorządowych.

Polski Związek Bibliotek podejmuje ak-
tywne działania pogłębiające wśród spo-
łeczeństwa, zwłaszcza lokalnego, wiedzę 
o warunkach działania bibliotek oraz świa-
domość ich roli, a także wspiera inicjatywy 
promujące czytelnictwo i  książkę, szcze-
gólnie wśród młodego pokolenia, w  któ-
rym potrzeba sięgania po książkę jest wy-
pierana przez łatwo dostępne elektroniczne 
formy treści. Związek inicjuje i wprowadza 
nowe technologie informacyjne w biblio-
tekach, opracowuje i  kieruje do organów 
rządowych stanowiących prawo bibliotecz-
ne wnioski prawne i finansowe. Prowadzi, 
opracowuje i publikuje badania z zakresu 
bibliotekarstwa, a także współpracuje z in-
nymi bibliotekami, instytucjami i organiza-
cjami związanymi z książką. Prowadzi także 
działalność wydawniczą oraz rozwija wśród 
lokalnych społeczności umiejętności pozy-
skiwania potrzebnych wiadomości w szu-
mie informacyjnym XXI wieku.

Jednym z  najważniejszych osiągnięć 
Polskiego Związku Bibliotek był wpływ na 
zapis o zakazie łączenia bibliotek publicz-

nych z innymi instytucjami kultury w usta-
wie o bibliotekach, a w roku 2010 uzyskanie 
od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego gwarancji zabezpieczenia ustawowe-
go, zapewniającego bibliotekom stabilność 
i podmiotowość.

Związek, wspierając rozwój polskiego 
bibliotekarstwa, organizuje konferencje, 
w tym także konferencje międzynarodowe. 
W tym celu nawiązano najpierw współpra-
cę z Litwą, w związku z czym w Gołdapi 
w 2006 roku została zorganizowana I konfe-
rencja polsko-litewska, której głównym te-
matem były formy i metody pracy bibliotek 
publicznych na rzecz promocji czytelnictwa 
w Polsce i na Litwie w odniesieniu do stan-
dardów Unii Europejskiej. W Lublinie na-
tomiast odbyła się w 2007 roku I konferen-
cja polsko-ukraińska, na której omówiono 
problem rozwoju edukacyjno-kulturalnego 
bibliotek publicznych na Ukrainie i w Pol-
sce w  odniesieniu do społeczności lokal-
nych – w 2008 roku podpisano porozumie-
nie między Polskim Związkiem Bibliotek 
a Ukraińskim Stowarzyszeniem Bibliote-
karskim (UBA), a w kolejnych latach na-
wiązano także współpracę z Węgrami, m.in. 
organizując I konferencję polsko-węgierską.

Dbając o podwyższanie kwalifikacji pra-
cowników bibliotek publicznych i  nie tyl-
ko, stowarzyszenie organizuje wiele szko-
leń, wyjazdów szkoleniowych i warsztatów, 
a  także międzynarodowych spotkań mło-
dych bibliotekarzy, między innymi z Litwy 

i Ukrainy. Jednym z takich wyjazdów szkole-
niowych był wyjazd do Danii, Szwecji i Nor-
wegii, służący poznaniu organizacji bibliotek 
publicznych w krajach Skandynawii. Stowa-
rzyszenie, propagując czytelnictwo i zaintere-
sowanie książką wśród najmłodszych, ogłasza 
też wiele konkursów, jak np. zorganizowany 
w 2003 roku ogólnopolski konkurs dla dzieci 
i młodzieży pt. „Przygoda z lekturą”.

Polski Związek Bibliotek obecnie zrze-
sza 122 członków zwyczajnych, jednego 
członka wspierającego oraz czterech człon-
ków honorowych, którym nadano tę god-
ność w uznaniu za szczególne zasługi dla 
Polskiego Związku Bibliotek.

Powstawanie i  rozwój organizacji jed-
noczących biblioteki i  bibliotekarzy, mię-
dzy innymi z  małych miejscowości, ma 
ogromne znaczenie w poszerzaniu aktyw-
ności czytelniczej wśród lokalnych społecz-
ności, o których władze często zapominają. 
Środowisko bibliotekarskie jako grupa lu-
dzi profesjonalnie wykonujących swój za-
wód stanowi bardzo duży potencjał rozwo-
jowy – realizując zadania bibliotek, edukuje, 
informuje i kształci polskie społeczeństwo, 
zwracając uwagę na jego potrzeby intelek-
tualne. Działając i wspólnie dążąc do popra-
wy interesów polskich bibliotek publicz-
nych i gminnych oraz ich pracowników, jest 
w stanie osiągnąć znaczący wpływ na decy-
zje lokalne i ogólnokrajowe.

nAtAliA kosiniAk

sAiw „PolskA książkA”
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Czyli reakcja bibliotekarzy na kon-
trowersyjne propozycje zmian 
w  funkcjonowaniu bibliotek szkol-
nych zgłoszone przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.

W  styczniu 2013 roku Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji ogłosiło pro-
jekt założeń ustawy o poprawie warun-
ków świadczenia usług przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Wywołał on 
protest bibliotekarzy, ponieważ wśród 
szerokiej gamy poruszanych zagad-
nień zawierał także propozycje zmian 
dotyczących funkcjonowania bibliotek 
szkolnych i publicznych.

W projekcie poddanym pod konsul-
tacje społeczne zabrakło jednak w  tej 
materii konkretów, znalazły się w nim 
za to ogólne stwierdzenia, które wzbu-
dziły spory niepokój środowiska biblio-
tekarzy:

(1) „obowiązek posiadania biblio-
teki publicznej w  gminie oznacza, że 
sąsiadujące gminy nie mogą zapewnić 
wspólnie usług bibliotecznych, choć 
dawałoby to czytelnikom dostęp do 
większego księgozbioru”;

(2) „niezależnie od obowiązku pro-
wadzenia biblioteki publicznej jed-
nostka samorządu terytorialnego ja-
ko podmiot zakładający i  prowadzący 
szkołę zobowiązana jest do zapew-
nienia uczniom dostępu do biblioteki 
szkolnej, a  realizacja tego obowiązku 
nie może być wypełniona przez utwo-
rzenie jednej instytucji dla realizacji 
obu celów”. 

Proponowanym rozwiązaniem było 
„stworzenie możliwości wykonywania 
zadań biblioteki szkolnej przez biblio-
tekę publiczną” (punkt III.1.2 projek-
tu w wersji ze stycznia 2013 roku, pod-
punkt 4).

W  ramach konsultacji społecznych 
styczniowego projektu bardzo istotne 
argumenty środowiska bibliotekarskie-
go przekazane zostały MAiC w doku-

mencie „Głos bibliotekarzy”. Były to 
uwagi natury wychowawczo-metodycz-
nej, oświatowej, a także zalecenia mię-
dzynarodowych organizacji biblioteka-
rzy, w tym IASL i IFLA. Bibliotekarze 
zauważyli przy tym trafnie, że w pro-
jekcie MAiC w ogóle brakowało odnie-
sień do prawa bibliotecznego. Istotne 
uwagi w  ramach uzgodnień między-
resortowych zgłosiło z kolei Minister-
stwo Edukacji Narodowej (na temat 
funkcji dydaktyczno-wychowawczych 
bibliotek szkolnych, a  także bezpie-
czeństwa uczniów w  tych placówkach 
– obie kwestie powinny zdaniem MEN 
pozostać priorytetem) oraz Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go (uwaga, że projekt nie został poparty 
systemową analizą objętej nim bardzo 
różnorodnej tematyki).

Ministerstwo Administracji i  Cy-
fryzacji m.in. wskutek protestów 
społecznych (inicjatywy dostępnej 
w Internecie pod adresem www.stopli-
kwidacjibibliotek.pl, którą poparło po-
nad 55,5 tys. osób) wprowadziło zmia-
nę zapisu ww. podpunktu 4 projektu, 
nadając mu brzmienie: „Stworzenie 
możliwości łączenia funkcji bibliotek 
szkolnych i  publicznych. Biblioteka 
publiczna będzie mogła wykonywać 
funkcje biblioteki szkolnej (posiadając 
filię w danej szkole), biblioteka szkol-
na będzie mogła pełnić również rolę 
biblioteki publicznej. Ponadto możli-
we będzie na podstawie porozumienia 
wykonywanie wspólnie zadań przez bi-
bliotekę publiczną i szkolną”. Brzmie-
nie to miało początkowo formę jedynie 
oświadczenia MAiC. Następnie stwier-
dzenie takie znalazło się w komentarzu 
MAiC do uwag MEN i MKiDN zgło-
szonych w trakcie konsultacji między-
resortowych. 

19 marca br., po spotkaniu konsul-
tacyjnym, minister Michał Boni zapo-
wiedział wycofanie się z oprotestowa-
nych zapisów umożliwiających łączenie 

bibliotek. W najświeższej dostępnej on-
line wersji projektu czytamy, że „został 
skonsultowany ze Stroną Samorządową 
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego. Strona samorządo-
wa Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego zaopiniowała projekt 
założeń pozytywnie, z  zastrzeżeniem 
uwagi o  potrzebie uwzględnienia 
w  projekcie problematyki bibliotek” 
(wersja projektu z 27 maja 2013 roku 
dostępna na stronach Biuletynu Infor-
macji Publicznej MAiC pod nowym ty-
tułem: Projekt założeń projektu ustawy 
o  poprawie funkcjonowania i  organi-
zacji wykonywania zadań publicznych 
przez jednostki samorządu terytorial-
nego).

Na stronach inicjatywy stoplik- 
widacjibibliotek.pl przeczytać moż-
na z kolei: „Postawa ministra Boniego 
na posiedzeniu Komisji nie była jed-
noznaczna. Co prawda kategorycz-
nie zaznaczył, że nie będzie całej ko-
rzystnej dla samorządów ustawy, jeżeli 
ich przedstawiciele uprą się przy zapi-
sach o  bibliotekach, jednak argumen-
tacja budzi wiele wątpliwości. Mini-
ster stwierdził, że należy teraz wdrożyć 
program współpracy i  «przeczekać» 
sprzeciw, by kiedyś powrócić do spra-
wy w  osobnej ustawie”. „Wykonajmy 
przez najbliższe dwa lata różne prace 
dające szanse rozwojowe bibliotekom 
szkolnym, a później dokonajmy zmian, 
bo to będzie łatwiejsze (…). Do tego 
tematu trzeba wrócić, ale należałoby 
przygotować oddzielny projekt” – cy-
tują organizatorzy protestu słowa Mi-
nistra Boniego i zaraz komentują: „Nie 
akceptujemy takiego scenariusza. Jeże-
li mamy wspierać przygotowanie pro-
jektu rozwoju bibliotek szkolnych, to 
nie po to, by za dwa lata je zlikwido-
wać. Nie możemy wypracowywać roz-
wiązań współpracy między bibliote-
kami publicznymi i  szkolnymi, skoro 
ich dobry efekt ma być argumentem do 

Stop likwidacji bibliotek
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połączenia tych instytucji. Nie można 
uczestniczyć w  wyrzucaniu milionów 
złotych na chwilowe rozwiązania, ma-
jące tylko uciszyć krytykę. Rozumie-
my konieczność uspokojenia roszczeń 
samorządowców, jednak są one na ty-
le absurdalne i nieuzasadnione, że mu-
simy wyjaśnić te słowa z panem mini-
strem i poznać prawdziwe intencje, by 

uznać, że zagrożenie likwidacji biblio-
tek minęło”.

Z najnowszej wersji projektu zało-
żeń, przyjętej przez Radę Ministrów 
w czerwcu br., kontrowersyjne zapisy 
o bibliotekach wprawdzie zniknęły, ale 
wszystko wskazuje na to, że – zwłasz-
cza wobec stanowiska strony samo-
rządowej w  Komisji Wspólnej Rządu 

i  Samorządu Terytorialnego – w  tej 
sprawie nie padło jeszcze ostanie sło-
wo, ani ze strony samorządów, ani ze 
strony bibliotekarzy, jak również ze 
strony Ministerstwa. Wiele wyjaśnią 
na pewno nieznane jeszcze zapisy pro-
jektu ustawy.

AleksAndrA BurBA

sAiw „PolskA książkA”

Dla narodu i dla świata
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych

Biblioteka Kongresu Stanów Zjedno-
czonych istnieje od nieco ponad dwustu 
lat – została powołana do życia uchwa-
łą Kongresu USA w roku 1800. Jednak 
mimo że jest młodsza od swej rosyjskiej 
odpowiedniczki o  5 lat, od brytyjskiej 
o bez mała 50 lat, od włoskiej o ponad 80 
lat, a od francuskiej o przeszło trzy stu-
lecia, to wielkością księgozbioru prze-
rasta je wszystkie. W  założeniu miała 
stanowić informacyjno-naukowe zaple-
cze Kongresu, lecz dość szybko zaczęła 
przekształcać się w bibliotekę zawiera-
jącą materiały ze wszystkich możliwych 
dziedzin nauki i życia. Pierwsze wolu-
miny znalazły się w niej w roku 1801, 
gdy do Waszyngtonu dotarły z Londynu 
zamówione książki i  mapy o  wartości 
ówczesnych 5 tysięcy dolarów wyasy-
gnowanych przez Kongres. Zbiory Bi-
blioteki Kongresu liczyły wówczas 740 
tomów i trzy mapy.

Chociaż jej początki były trudne 
(w 1814 roku dużą jej część zniszczy-
ły wojska brytyjskie), to od czasu wy-
muszonej przeprowadzki i nowego po-
czątku, którym było przekazanie blisko 
6500 książek przez byłego prezydenta 
Thomasa Jeffersona, w ciągu jej liczą-
cej niewiele ponad dwieście lat historii 
w Bibliotece Kongresu zgromadzono 
ponad 155 milionów obiektów, w tym 
przeszło 35 milionów książek i  in-
nych druków w 460 językach, ponad 
68 milionów rękopisów i  największe 
na świecie zbiory dokumentów praw-
nych, filmów, map, zapisów nutowych 
oraz nagrań dźwiękowych, przecho-
wywanych na blisko 1350 kilometrach 
półek.

Współcześnie Biblioteka Kongre-
su mieści się w trzech budynkach po-
łożonych na Wzgórzu Kapitolińskim, 
w  niewielkiej odległości od same-

go Kongresu. Najstarszym z nich jest 
otwarty w  1897 roku budynek im. 
Thomasa Jeffersona, a  najmłodszym 
– największy budynek biblioteczny 
na świecie, otwarty w roku 1980 i na-
zwany imieniem Jamesa Madisona. 
Trzecim jest gmach im. Johna Adam-
sa, uruchomiony w roku 1939. Odda-
nie do użytku budynku im. Thomasa 
Jeffersona, które dla Biblioteki Kon-
gresu było równoznaczne z  pozyska-
niem pierwszej siedziby nie będącej 
jednocześnie częścią innej instytucji, 
było ukoronowaniem przeszło 30 lat 
urzędowania Ainswortha Randa Spof-
forda na stanowisku Bibliotekarza Bi-
blioteki Kongresu. Jego spuścizna jest 
zresztą znacznie bogatsza. Po kryzy-
sowych dla Biblioteki latach 50. XIX 
wieku i  Wojnie Domowej (Spofford 
rozpoczął urzędowanie w roku 1865), 
udało mu się pozyskać niezależne od 

Dokumenty z prac legislacyjnych: 
http://mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-zalozen-ustawy-o-poprawie-warunkow-swiadczenia-uslug-przez-
jednostki-samorzadu-terytorialnego.html, dostęp: 16.09.2013.
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/101294, dostęp: 16.09.2013.

Informacje na temat protestu obywatelskiego: 
http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl/, dostęp: 16.09.2013.



Biblioteka Analiz numer specjalny 22 października • 22/201342

Dla
 na

ro
du

 i 
dla

 św
iat

a
M

ar
ci

n
 Z

yd
ro

ń
, 

N
at

al
ia

 K
o

si
n

ia
k

Jeffersona, ze struktur Biblioteki Kon-
gresu wyodrębniono funkcjonujące do 
dziś Biuro Praw Autorskich. Do tego 
czasu ponad 40% jej księgozbioru, li-
czącego około 840 tysięcy tomów, oraz, 
na przykład, ponad 90% map będą-
cych w jej posiadaniu trafiło do niej na  
zasadzie egzemplarzy zarejestrowa-
nych w celu objęcia ochroną prawno-
autorską.

Coraz szersze otwieranie się Bi-
blioteki Kongresu na potrzeby zwy-
kłych obywateli miało miejsce także 
za czasów Herberta Putnama, który 
w jednym tylko roku 1901 uruchomił 
system wypożyczeń międzybibliotecz-
nych oraz doprowadził do publikacji 
pierwszego tomu nowych zasad kla-
syfikacji – z czasem pełen zestaw tych 
zasad stał się oficjalnie Klasyfikacją Bi-
blioteki Kongresu, stosowaną współ-
cześnie w bibliotekach naukowych ca-
łego świata. Nie zaniedbywano w tym 
czasie również najistotniejszej grupy 
użytkowników Biblioteki – amerykań-
skiej legislatury: w roku 1914 utworzo-
no specjalną jednostkę znaną obecnie 
pod nazwą Działu Serwisów Infor-
macyjnych, która doradza Kongresowi 
i  wspomaga go do dzisiaj. Za czasów 
Putnama podkreślona została państwo-
wotwórcza rola Biblioteki Kongresu. 
W roku 1921 doszło bowiem do prze-
kazania do niej z Departamentu Stanu 
oryginałów Deklaracji Niepodległości 
i Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 
Przez dłuższy czas zabytki te były wy-
stawione na widok publiczny i  choć 
w 1952 roku przekazano je do Archi-
wum Narodowego USA, to w  posia-
daniu Biblioteki Kongresu do dziś po-
zostaje Jeffersonowski rękopis szkicu 
pierwszego z  tych dokumentów. Put-
nam ustąpił ze stanowiska po 40 latach, 
w roku otwarcia drugiego budynku Bi-
blioteki, budynku im. Johna Adamsa.

Lata powojenne były okresem stop-
niowej ekspansji Biblioteki, którą moc-
no ograniczała silna kontrola wydatków 
państwa. Na początku lat 60. zaczęły 
powstawać zamiejscowe jednostki Bi-
blioteki, służące między innymi naby-

waniu nowych zbiorów. Gdy prezydent 
Lyndon Johnson podpisał w roku 1965 
ustawę o  szkolnictwie wyższym, jed-
nym z  jej rezultatów było stworzenie 
National Program for Acquisitions and 
Cataloging (tj. Narodowego Progra-
mu Pozyskiwania i Katalogowania Na-
bytków). Ustawa uprawniała Bibliote-
kę Kongresu do nabywania wszelkich 
wartościowych bieżących materiałów 
bibliotecznych wydawanych na całym 
świecie i  opracowywania ich danych 
bibliograficznych w  ujednoliconym 
formacie natychmiast po otrzyma-
niu. Obecnie Biblioteka posiada biura 
w New Delhi, Kairze, Rio de Janeiro, 
Dżakarcie, Nairobi i Islamabadzie.

Klasyfikacja Biblioteki Kongresu
System, przeznaczony początkowo tyl-
ko dla jednej biblioteki, szybko stał się 
popularny także w innych. Na począt-
ku lat 90. XX wieku została powołana 
Rada ds. Współkatalogowania (English 
Cooperative Cataloging Council) dla 
bibliotek używających formatu MARC 
dla katalogów komputerowych, któ-
ra rozstrzyga wszelkie wątpliwości do-
tyczące klasyfikacji. Klasyfikacja LCC 
należy do systemów alfanumerycznych 
(zbudowana jest z ciągów liter i cyfr), 
stosowane są w niej litery alfabetu ła-
cińskiego i  cyfry arabskie. Pierwsza 
litera oznacza dział główny, kolejna 
poddział, a dodatkowa numeracja słu-
ży uściśleniu treści danej książki. Kla-
syfikację można rozbudowywać, wy-
korzystując rezerwę wolnych symboli 
numerycznych, modyfikując istnieją-
ce, stosując zasady podziału dziesięt-
nego i oznaczając tematy szczegółowe. 
Sposoby te, stosowane także dla pozo-
stałych klas, umożliwiają optymalne 
ustawienie księgozbioru, pozwalające 
czytelnikom na pełne wykorzystanie 
jego potencjału. Przykładowo, ozna-
czenia działów głównych wyglądają 
następująco: A Dzieła o treści ogólnej; 
B Filozofia, Teologia, Religia; C Na-
uki historyczne, Archeologia, Biogra-
fie itd., aż do litery Z. Poniższy przy-
kład obrazuje oznaczanie poddziałów 

politycznych podziałów wsparcie Kon-
gresu dla swoich działań. Do najważ-
niejszych osiągnięć Spofforda należy 
zaliczyć dynamiczny rozwój Bibliote-
ki jako instytucji służącej Kongresowi 
oraz pełniącej funkcje biblioteki naro-
dowej, stworzenie podwalin obszernej 
kolekcji americanów czy poszerzenie 
wymiaru i zakresu usług Biblioteki dla 
zwykłych użytkowników.

Jednak za największe dokonanie 
Spofforda uważa się centralizację w Bi-
bliotece Kongresu działań w obszarze 
prawa autorskiego. Chociaż ochrona 
prawnoautorska w Stanach Zjednoczo-
nych funkcjonowała już od roku 1790, 
to praktyka przekazywania egzempla-
rzy zarejestrowanych utworów (tylko 
takie były objęte ochroną) do bibliotek 
została wprowadzona w życie dopiero 
w roku 1846. Do roku 1859 egzempla-
rze obowiązkowe trafiały zarówno do 
Biblioteki Kongresu, jak i do Instytutu 
Smithsona, waszyngtońskiego ośrod-
ka naukowo-badawczego, który ry-
walizował wówczas z Biblioteką Kon-
gresu o pozycję narodowego centrum 
bibliograficznego. Już w  pierwszym 
roku urzędowania Spofforda, dzięki 
stosownej decyzji Kongresu, Bibliote-
ka ponownie, po kilkuletniej przerwie 
wojennej, zaczęła rejestrować egzem-
plarze obowiązkowe, a  rok później, 
w następstwie kolejnej uchwały Kon-
gresu, przejęła cały ówczesny księgo-
zbiór Instytutu Smithsona. Wreszcie 
na mocy ustawy o  prawie autorskim 
z 1870 roku wszystkie istniejące reje-
stry praw autorskich przekazano do Bi-
blioteki Kongresu, która jednocześnie 
stała się centralnym ośrodkiem reje-
stracyjnym, przejmując dotychczaso-
we zadania Biura Patentowego i sądów 
okręgowych. Potrzeba wyłonienia spe-
cjalnej jednostki stała się jeszcze bar-
dziej oczywista w  roku 1891, gdy 
Kongres przyjął prawo ustanawiające 
ochronę utworów, których autorami 
nie byli obywatele Stanów Zjednoczo-
nych. Wreszcie w roku 1897, gdy Spof-
ford ustępował ze stanowiska, a  Bi-
blioteka przenosiła się do budynku im. 
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NB Rzeźba; NC Rysunek, Ilustracje. 
Oznaczenia dodatkowe są cyframi do-
danymi do pierwszej litery lub liter kla-
syfikacji i wskazują na informacje uzu-
pełniające, np. czas, miejsce, formę czy 
ujęcie tematu.

Ochrona i konserwacja zbiorów
W  obliczu ciągłego powiększania się 
zbiorów Biblioteki Kongresu jasne jest, 
że musi ona mierzyć się z  kwestiami 
ich przechowywania i konserwowania. 
Nie chodzi przy tym wyłącznie o nie-
zbędną do tego celu przestrzeń. Otwar-
cie w 1981 roku budynku im. Jamesa 
Madisona mogło rozwiązać (w każdym 
razie na jakiś czas) problem owej prze-
strzeni, ale pozostają jeszcze kwestie 
związane choćby z przeciwdziałaniem 
rozpadowi woluminów wydrukowa-
nych na kwaśnym papierze. Badania 
nad metodami ochrony oraz prace kon-
serwatorskie prowadzone są w Biblio-
tece Kongresu od roku 1967. Dwoma 
najważniejszymi sposobami ochrony 
zbiorów są odkwaszanie i digitalizacja. 
Jednak konserwacja inkunabułów i sta-
rodruków wymaga nieraz stosowania 
metod opracowanych specjalnie w ce-
lu ratowania danego obiektu. Jeśli zaś 
chodzi o digitalizację, Biblioteka Kon-
gresu już od 1994 roku udostępnia on-
line cyfrowe wersje swoich zbiorów, 
koncentrując się w pierwszej kolejności 
na utworach rzadkich i niedostępnych 
poza nią. Posiada ona bogate kolekcje 
zdigitalizowanych fotografii, rękopi-
sów, map, nagrań dźwiękowych, ksią-
żek, a nawet materiałów, które powstały 
już w  postaci cyfrowej, np. stron in-
ternetowych. Digitalizacja jest w wie-
lu przypadkach narzędziem ochrony 
zbiorów – dzięki niej dłużej przetrwać 
mogą materiały, które są uszkodzone 
już tak bardzo, że nie da się ich urato-
wać chemicznie.

Wysiłki konserwatorów Biblioteki 
Kongresu mają nie tylko wymiar czysto 
praktyczny. Cały sztab naukowców jed-
nocześnie bowiem pracuje nad dosko-
naleniem już istniejących i rozwijaniem 

nowych metod zapobiegania degrada-
cji zbiorów. Aktualne badania stanowią 
część National Preservation Research 
Agenda (tj. Narodowego Programu 
Badań nad Konserwacją), w  którego 
realizacji Bibliotekę Kongresu wspo-
magają czołowe amerykańskie labora-
toria naukowe. Rezultatem programów 
badawczych Biblioteki jest spora liczba 
publikacji na tematy takie, jak wpływ 
rozpuszczalników na papier, usuwanie 
pleśni, metody konserwacji obiektów 
uszkodzonych przez wżery atramen-
towe, trwałość płyt kompaktowych czy 
obrazowanie hiperspektralne. Z  ca-
łą pewnością można stwierdzić, że Bi-
blioteka Kongresu znajduje się w ścis- 
łej awangardzie instytucji prowadzą-
cych badania i  prace konserwacyjne. 
Dlatego właśnie jej specjalistom przy-
padają w udziale prace takie, jak choć-
by rozwinięcie i  konserwacja sporzą-
dzonego około dwa tysiące lat temu na 
korze brzozowej zwoju buddyjskiego 
z Gandary.

Zbiory cyfrowe
Zbiory cyfrowe Biblioteki Kongresu 
podzielone są na kilka kolekcji. Jedną 
z nich jest „Historia i kultura Amery-
ki”, zawierająca zabytkowe mapy, zdję-
cia dokumentów, a  także pliki audio 
i wideo. Składa się z ponad 9 milionów 
materiałów. 

Kolekcja „Pamięć Ameryki” po-
dzielona jest na około 100 tematycz-
nych podkolekcji ułożonych według 
ich oryginalnych formatów, tematy-
ki oraz osób, które je stworzyły, zgro-
madziły lub podarowały Bibliotece. 
W oryginalnych formatach znajdują się 
rękopisy, druki, fotografie, plakaty, ma-
py, nagrania dźwiękowe, filmy, książ-
ki, broszury i nuty. Każdej podkolek-
cji towarzyszy kompletny opis funkcji, 
objaśniający, jak w  prosty sposób ją 
przeszukiwać i korzystać z zawartych 
w  niej materiałów. Owe podkolekcje 
mogą być przeglądane pojedynczo (do-
stępne jest nawet wyszukiwanie pełno-
tekstowe dla wielu pozycji pisemnych) 
lub grupowo.

Kolekcja „Gazety historyczne” to 
zbiór wybranych stron gazet, które 
ukazały się na terenie USA. Powstaje 
ona w ramach Narodowego Cyfrowe-
go Programu Dziennikarskiego. Celem 
jest tworzenie bogatego zasobu cyfro-
wego z dostępem do zdigitalizowanych 
zabytkowych stron i całych gazet, obej-
mujących wszystkie stany i  terytoria 
Stanów Zjednoczonych.

„Nagrania dźwiękowe” to kolekcja 
zawierająca około 10 tysięcy historycz-
nych nagrań dźwiękowych na płytach 
winylowych wydanych przez firmę 
Victor Talking Machine Co. pomiędzy 
rokiem 1900 a 1925.

Cyfrowy katalog druków i fotografii 
obejmuje cyfrowe zapisy obrazów nie-
ruchomych znajdujących się w kolekcji 
Wydziału Grafiki i Fotografii i  innych 
jednostek Biblioteki Kongresu. Ze 
zbiorów Wydziału Grafiki i Fotografii 
są udostępniane fotografie, drobne gra-
fiki i rysunki, plakaty, rysunki architek-
tury i inżynierii. Chociaż kolekcja jest 
międzynarodowa, zbiory są szczegól-
nie bogate w materiały dokumentujące 
historię Stanów Zjednoczonych, życie, 
zainteresowania i  osiągnięcia narodu 
amerykańskiego.

Zbiór historii weteranów wojen-
nych zawiera prywatne historie amery-
kańskich żołnierzy, którzy brali udział 
w wojnach. Ma on na celu przybliże-
nie odbiorcom realiów wojennych. Ko-
lekcja zawiera między innymi nagrania 
audio-wideo, wywiady, nagrania wspo-
mnień, listy, pocztówki, koresponden-
cję z  żołnierzami stacjonującymi za 
granicą (tzw. v-mail), osobiste pamięt-
niki, fotografie, rysunki oraz albumy 
z wycinkami z prasy. Znaleźć tu można 
materiały z okresu od pierwszej wojny 
światowej po wojnę w Afganistanie.

Na uwagę zasługuje także cyfro-
wy dostęp do materiałów legislacyj-
nych Kongresu. Wśród nich znajdują 
się między innymi pełny zbiór prze-
pisów przygotowanych i uchwalonych 
przez Kongres w okresie od roku 2001 
do chwili obecnej oraz profile aktual-
nych i byłych kongresmenów.
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Bardzo ciekawą kolekcją jest też 
zbiór artykułów i prezentacji dotyczą-
cych muzyki, teatru i tańca. Użytkow-
nicy mogą tu znaleźć nuty, nagrania 
audio, filmy, zdjęcia, prezentacje, bi-
bliografie, a także informacje o koncer-
tach oraz spektaklach teatralnych.

Ponadto Biblioteka Kongresu za-
pewnia trwały dostęp do narodowych 
artefaktów kultury. Dotyczy to mate-
riałów cyfrowych, przede wszystkim 
stron internetowych. W  2000 roku 
utworzyła projekt pilotażowy w  ce-
lu zebrania i  przechowywania stron 
WWW. Zespół pracowników analizo-
wał metody oceny, wyboru, gromadze-
nia, katalogowania i  zapewniania do-
stępu, aby zachować te materiały dla 
przyszłych pokoleń badaczy. Bibliote-
ka rozwinęła sieć tematyczną zawiera-
jącą archiwa na takie tematy jak: Stany 
Zjednoczone w wyborach krajowych, 
wojny w Iraku, zamachy z 11 września, 
transmisje z wyboru papieża czy wyda-
rzenia w  innych krajach, na przykład 
kryzys polityczny w Sudanie, wybory 
w Egipcie i wiele innych.

Biuro Prawa Autorskiego
Jak wspomniano wcześniej, Bibliote-
ka Kongresu pełni wiele funkcji jed-
nocześnie, przy czym niektóre z nich 
nie wydają się naturalnie przypisane 
do biblioteki. Warto jednak mieć na 
uwadze, że Biblioteka Kongresu jest 
de facto biblioteką narodową Stanów 
Zjednoczonych. I  chociaż oficjalnie 
takiego statusu nie posiada – można to 
porównać z sytuacją języka angielskie-
go w USA, który również paradoksal-
nie nie posiada statusu oficjalnego – to 
jeśli uwzględnić jej pozycję, staje się 
jasne, dlaczego w jej strukturach dzia-
ła Biuro Prawa Autorskiego, które jest 
między innymi ogromnym narodo-
wym ośrodkiem informacji o prawach 
autorskich.

Prawa autorskie w  Stanach Zjed-
noczonych podlegają ochronie na 
mocy ustawy z  roku 1976. Ochroną 
objęte są zarówno utwory opubliko-
wane, jak i  nieopublikowane. Para-

graf 106 ustawy nadaje właścicielowi 
praw autorskich wyłączne prawo (do 
upoważniania innych osób) do po-
wielania utworu, do tworzenia opar-
tych na nim utworów pochodnych, do 
rozprowadzania egzemplarzy utworu 
w  drodze sprzedaży lub innego ro-
dzaju przeniesienia własności lub od-
płatnego bądź nieodpłatnego wypoży-
czania, do publicznego wykonywania 
lub prezentowania utworu itp. Prawa 
te są jednak ograniczone w kolejnych 
paragrafach ustawy, w tym w paragra-
fie 107, w  którym mowa jest o  do-
zwolonym użytku. Zgodnie z  nim 
całkowicie dozwolone jest pozyski-
wanie kopii utworu w  celu dokona-
nia analizy krytycznej lub przedsta-
wienia komentarza, a  także w celach 
informacyjnych, dydaktycznych oraz 
naukowych. W  celu ustalenia, czy 
granice dozwolonego użytku zosta-
ły w danym przypadku naruszone lub 
nie, należy przeanalizować następu-
jące czynniki: sposób i  cel wykorzy-
stania utworu (w  szczególności, czy 
jest on komercyjny czy nie), charakter 
utworu, część, jaką stanowi wykorzy-
stany fragment w stosunku do całości 
utworu, wpływ wykorzystania utworu 
na potencjalną wartość rynkową chro-
nionego utworu. Bardziej szczegóło-
we wyłączenia spod prawa autorskie-
go opisano w paragrafach 108–122.

Ochrona prawnoautorska obej-
muje utwór od chwili ustalenia nie-
zależnie od tego, czy zostanie on 
opublikowany bądź zarejestrowany 
w Biurze Praw Autorskich, choć reje-
stracja utworu niesie ze sobą niewąt-
pliwe korzyści, o czym jeszcze będzie 
mowa. Publikacja utworu z  zastrze-
żeniem praw do niego była jednak 
warunkiem uzyskania jego ochrony 
zgodnie z ustawą z 1909 roku. Utwo-
ry, które 1 stycznia 1978 roku znajdo-
wały się w  domenie publicznej (np. 
dlatego, że zostały opublikowane bez 
stosownej adnotacji), zgodnie z usta-
wą z  1976 roku w  tej domenie po-
zostają. Ochronę utworów niepubli-
kowanych można było ustanowić do 

końca roku 1977 poprzez rejestrację 
w Biurze Prawa Autorskiego.

Publikacja utworu pozostaje waż-
nym zagadnieniem w  amerykańskim 
prawie autorskim, i to nie tylko dlate-
go, że utwory opublikowane w USA są 
objęte regulacjami o egzemplarzu obo-
wiązkowym, przekazywanym do Bi-
blioteki Kongresu, ale także dlatego, że 
w przypadku utworów anonimowych 
lub opublikowanych pod pseudoni-
mem okres ochrony jest uzależnio-
ny właśnie od daty publikacji. Utwo-
ry opublikowane przed 1 marca 1989 
musiały posiadać adnotację o zastrze-
żeniu praw, w przeciwnym razie mog- 
ły nie zostać objęte ochroną. Dopiero 
wdrożenie konwencji berneńskiej do-
prowadziło do zniesienia tego wymo-
gu. Oznacza to, że część utworów, któ-
re trafiły do domeny publicznej w USA 
przed 1 marca 1989, po tej dacie znów 
została ochroną objęta. W opinii Biu-
ra Praw Autorskich stosowanie adno-
tacji o  prawach autorskich jest ciągle 
uzasadnione, choćby dlatego, że jej 
obecność na kopii utworu nie pozwa-
la osobie oskarżonej o naruszenie tych 
praw skutecznie się zasłaniać nieświa-
domością ochrony wykorzystanego 
utworu.

Kwestia czasu trwania autorskich 
praw majątkowych w USA jest stosun-
kowo zawiła. Najogólniej rzecz biorąc, 
przedstawia się ona następująco:
• utwory ustalone nie później niż  

1 stycznia 1978 chronione są przez 
70 lat po śmierci autora; utwory po-
wstałe na zamówienie, anonimowe 
lub których autor ukrywa się pod 
pseudonimem, chronione są przez 
krótszy z  następujących okresów:  
95 lat od roku publikacji albo 120 
lat od roku ustalenia; ochrona tych 
utworów powstaje automatycznie 
w momencie ustalenia;

• utwory powstałe przed 1 stycznia 
1978, lecz nieopublikowane i  nie-
zarejestrowane przed tą datą, są ob-
jęte tymi samymi zasadami, z  do-
datkowym zastrzeżeniem, że ich 
ochrona w  żadnym przypadku nie 
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wygasa wcześniej niż 31 grudnia 
2002, a w przypadku utworów opu-
blikowanych przed 1 stycznia 2003 
wygasa ona nie wcześniej niż 31 
grudnia 2047 roku;

• aby uzyskać ochronę przed 1 stycz-
nia 1978, utwór musiał zostać opu-
blikowany z odpowiednią adnotacją 
lub zarejestrowany w  Biurze Praw 
Autorskich – zdarzenie to skutko-
wało ochroną utworu przez 28 lat, 
a w 28. roku ochrony można ją by-
ło odnowić na kolejny okres tej sa-
mej długości:
– w ustawie z 1976 roku ów dodat-

kowy okres wydłużono do lat 47, 
co oznaczało, że utwory chronione 
w dniu jej wejścia w życie mogły 
być chronione łącznie przez okres 
75 lat, który w roku 1998 wydłu-
żono o dodatkowe 20 lat;

– ustawa z  roku 1976 zlikwidowała 
ponadto obowiązek występowania 
o przedłużenie ochrony tych utwo-
rów, które po raz pierwszy objęto 
ochroną w latach 1964–1977.

Można byłoby sądzić, że usunięcie 
obowiązku składania wniosku o prze-
dłużenie ochrony i  ustanowienie au-
tomatycznej ochrony utworów powin-
ny skutkować istotnym zmniejszeniem 
roli Biura Praw Autorskich. Tak się jed-
nak nie stało, ponieważ w świetle usta-
wy rejestracja utworu ciągle wiąże się 
z pewnymi korzyściami dla właściciela 
praw autorskich. Po pierwsze, prowa-
dzi ona do powstania urzędowego zapi-
su dokumentującego roszczenie ochro-
ny. Po drugie, jeżeli zostaje dokonana 
nie później niż pięć lat od daty publi-
kacji utworu, w razie sporu sądowego 
świadectwo rejestracji stanowi dowód 
prima facie, że utwór jest objęty ochro-

ną. Po trzecie – i  chyba najistotniej-
sze – jeżeli rejestracja utworu następu-
je nie później niż trzy miesiące od daty 
publikacji, w  przypadku sporu sądo-
wego właścicielowi praw przysługuje 
odszkodowanie ustawowe oraz zwrot 
kosztów obsługi prawnej (w przeciw-
nym razie przysługuje mu jedynie od-
szkodowanie w  wysokości ustalonej 
przez sąd, która w praktyce najczęściej 
równa jest kwocie strat poniesionych 
przez właściciela praw i  zysków od-
niesionych przez naruszającego pra-
wo). Ponieważ zgodnie z  paragrafem 
504 odszkodowanie ustawowe mo-
że wynieść od 750 do 30 000 dolarów 
w  przypadku każdego utworu, które-
go dotyczy dane naruszenie (w szcze-
gólnych przypadkach kwota ta może 
wynieść od 200 do 150 000 dolarów), 
trudno się dziwić, że także obecnie 
Biuro Praw Autorskich nie może na-
rzekać na brak pracy. Ocenia się, że po-
mimo opłat, z którymi wiąże się reje-
stracja utworu (lub jej odmowa), Biuro 
otrzymuje i przetwarza około 600 000 
wniosków rejestracyjnych rocznie.

Oprócz wspomnianych wniosków 
Biuro Praw Autorskich jest także od-
biorcą egzemplarzy obowiązkowych 
utworów publikowanych w  USA. 
Zgodnie z paragrafem 407 w przypad-
ku książki właściciel praw zobowiązany 
jest przekazać do Biura dwa „najlepsze 
egzemplarze” (two complete copies of the 
best edition) utworu na użytek Bibliote-
ki Kongresu. Ma on na to trzy miesią-
ce od daty publikacji, a przez „najlepsze 
egzemplarze” rozumie się egzemplarze 
tego wydania, które zdaniem Biblioteki 
Kongresu najlepiej odpowiadają jej ce-
lom. Niewywiązanie się z powyższego 
obowiązku w żaden sposób nie wpływa 

na prawnoautorską ochronę utworu, 
niesie ze sobą jednak inne nieprzyjem-
ne konsekwencje. Jeżeli w ciągu trzech 
miesięcy od otrzymania stosownego 
wezwania z  Biura egzemplarze obo-
wiązkowe nadal nie zostaną do niego 
przekazane, osoba odpowiedzialna za 
niedopełnienie obowiązku podlega ka-
rze grzywny w wysokości do 250 dola-
rów i jest dodatkowo zmuszona wnieść 
na specjalnie do tego celu stworzo-
ny fundusz Biblioteki Kongresu rów-
nowartość całkowitej ceny detalicznej 
żądanych egzemplarzy. W  przypad-
ku uporczywej odmowy dopełnienia 
powyższych obowiązków, osoba od-
powiedzialna musi zapłacić nawet do 
2500 dolarów.

Podsumowanie
Biblioteka Kongresu pełni szereg nie-
zwykle ważnych funkcji. Z  uwa-
gi zarówno na swoją przeszłość, jak 
i lokalizację wpisuje się w historię nie-
podległych Stanów Zjednoczonych 
i odgrywa istotną rolę kulturotwórczą. 
Dzięki dbałości amerykańskiej legisla-
tury dysponuje obecnie imponujący-
mi zasobami, w  tym największym na 
świecie księgozbiorem, stanowiąc mię-
dzy innymi naukowe zaplecze Kon-
gresu USA. W wyniku działań wybit-
nych zarządców na przestrzeni nieco 
ponad dwóch stuleci stała się wreszcie 
instytucją, która wyznacza światowe 
standardy w zakresie przechowywania 
i konserwacji zbiorów, w obszarze bi-
bliografii, a także z powodzeniem pełni 
ważną funkcję porządkującą w mocno 
zagmatwanym systemie prawa autor-
skiego.

MArcin zydroń, nAtAliA kosiniAk

sAiw „PolskA książkA”

Opracowano na podstawie: 
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piśmiennictwa w bibliotece XXI wieku [dok. elektr.]. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/116/199-210.
pdf?sequence=1 [odczyt 25.06.2013].

2. Library of Congress [dok. elektr.]. http://www.loc.gov [odczyt 26.06.2013];
3. Tylman, Wiesława. Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych [dok. elektr.]. http://cybra.lodz.pl/dlibra/

doccontent?id=6382&from=FBC [odczyt 26.06.2013];



Biblioteka Analiz numer specjalny 22 października • 22/201346

Ja
n

et
 Z

m
ro

cz
ek

Wi
elk

a, 
no

wo
cze

sna
, i

nsp
iru

jąc
a…

Ze zbiorami liczącymi przeszło 150 mln jed-
nostek bibliotecznych (w tym ponad 14 mln 
książek) i zwiększającymi się corocznie o po-
nad 3 mln jednostek Biblioteka Brytyjska 
zalicza się do największych instytucji kul-
turalnych i bibliotek naukowych świata. Wy-
chodząc naprzeciw wyzwaniom rewolucji cy-
frowej, Biblioteka dostosowuje swoje usługi 
i zasady pozyskiwania materiałów do wyma-
gań XXI wieku: w tym celu poszukuje wła-
ściwej równowagi między gromadzeniem 
zbiorów a włączaniem do swojej oferty ma-
teriałów gromadzonych i przechowywanych 
poza nią, chroniąc przy tym dziedzictwo kul-
turowe o  krajowym i  międzynarodowym 
znaczeniu oraz poszerzając dostęp i możliwo-
ści korzystania ze zbiorów za pośrednictwem 
innowacyjnych technologii i modeli współ-
pracy.

Utworzona w roku 1973, Biblioteka Bry-
tyjska odziedziczyła większość zbiorów Bi-
blioteki Muzeum Brytyjskiego, która od po-
łowy XIX wieku zajmowała słynną okrągłą 
czytelnię, wraz z  innymi ważnymi kolek-
cjami, które były własnością między innymi 
British Institute of Recorded Sound (Bry-
tyjskiego Instytutu Nagrań Dźwiękowych) 
czy National Central Library for Science 
and Technology (Narodowej Centralnej Bi-
blioteki Techniczno-Naukowej). Zbiory te 
są iście międzynarodowe: od Diamentowej 
Sutry z  Dunhuang, najstarszego zachowa-
nego dokumentu wydrukowanego techniką 
blokową, po kolekcję około 14 mln książek 
ze wszystkich okresów ery druku i w niemal 
wszystkich językach świata; od wczesnych 
cylindrów woskowych po cyfrowe nagrania 
dźwiękowe; od bezcennych rękopisów, jak 
Magna Carta czy Przygody Alicji pod ziemią 
(pierwsza znana wersja Alicji w Krainie Cza-
rów), po bazy danych naukowych.

Dla wielu osób wizytówką Biblioteki 
Brytyjskiej jest wzniesiony z cegły i oficjal-
nie otwarty w  roku 1997 okazały budynek 
św. Pankracego w centrum Londynu, w któ-
rym mieszczą się galerie wystawowe, 340 km 

regałów z książkami oraz dziewięć czytelni. 
Dla innych są nią centra aktywności skupio-
ne wokół oddziału Biblioteki w Boston Spa 
w  hrabstwie Yorkshire, gdzie znajduje się 
dział dostarczania zamówionych dokumen-
tów, dział obsługi metadanych oraz szereg 
jednostek świadczących inne usługi tech-
niczne i pomocnicze. W Boston Spa znajdu-
ją się dwa supernowoczesne magazyny wy-
sokiego składowania: jeden przeznaczony na 
czasopisma i drugi na inne rodzaje druków. 
Aby zapewnić przyszłym pokoleniom dostęp 
do kolekcji zabytkowych czasopism (około 
750 mln stron), ten niezwykle cenny zbiór 
będzie przechowywany w  ogromnej, her-
metycznej hali w ściśle kontrolowanej tem-
peraturze i wilgotności. Użytkownicy mogą 
korzystać z wszystkich tych zasobów w czy-
telniach w budynku św. Pankracego i w Bo-
ston Spa. Razem w obydwu kompleksach za-
trudnienie znajduje około 1 500 osób, w tym 
wyspecjalizowani kuratorzy, konserwatorzy, 
informatycy, eksperci prawa autorskiego oraz 
pracownicy zajmujący się realizacją zamó-
wień. Od roku 2011, gdy Biblioteka Brytyj-
ska zaprezentowała swoją wizję na rok 2020, 
jej działalność skupia się wokół pięciu stra-
tegicznych priorytetów, przedstawionych 
poniżej z  wybranymi przykładami działań 
i projektów, które mają stanowić odpowiedź 
Biblioteki na zmiany w krajobrazie techno-
logicznym i przygotować ją do odgrywania 
wiodącej roli w dynamicznym, pełnym wy-
zwań i globalnie skomunikowanym środowi-
sku XXI wieku.

Zagwarantować dostęp przyszłym 
pokoleniom
Jednym z  fundamentów kolekcji Bibliote-
ki Brytyjskiej, obok zbiorów historycznych, 
jest materiał pozyskiwany w oparciu o zasa-
dę egzemplarza obowiązkowego, ustanowio-
ną w Wielkiej Brytanii w wieku XVII, zgod-
nie z którą Biblioteka otrzymuje egzemplarz 
każdej drukowanej publikacji, jaka ukazuje 
się w  Zjednoczonym Królestwie. 6 kwiet-

nia 2013 roku w życie weszły przepisy roz-
szerzające tę zasadę na materiały cyfrowe. Od 
tej chwili Biblioteka Brytyjska oraz pięć in-
nych brytyjskich bibliotek, do których trafia 
egzemplarz obowiązkowy, są uprawnione do 
pozyskiwania egzemplarza każdej brytyjskiej 
publikacji elektronicznej, włącznie z bloga-
mi, e-bookami i  całą internetową domeną 
Zjednoczonego Królestwa, oraz do udostęp-
niania tych treści na miejscu użytkownikom 
swoich czytelni. Biblioteka Brytyjska podej-
muje działania mające na celu przechowy-
wanie, ochronę i dostęp na miejscu do bry-
tyjskich publikacji cyfrowych, poczynając od 
4,8 mln stron internetowych, we współpracy 
z Portico, firmą specjalizującą się w archiwi-
zacji zasobów cyfrowych. Portico opracowuje 
jednolity szablon zawartości czasopism, któ-
ry będzie eksportowany do Biblioteki Bry-
tyjskiej. Wszystko rozpocznie się od 1  500 
czasopism od trzech wydawców, którzy już 
archiwizują treści we współpracy z Portico. 
Do końca roku 2013 oprócz treści dziesiąt-
ków tysięcy e-booków, artykułów z  e-cza-
sopism i  innych materiałów badacze mają 
poznać wyniki pierwszej automatycznej ar-
chiwizacji całej brytyjskiej domeny.

Umożliwić dostęp każdemu, kto chce 
prowadzić badania
Digitalizacja ma kluczowe znaczenie w pro-
cesie udostępniania zasobów jak najszer-
szej publiczności. Jednak dysponującej tak 
ogromnymi zbiorami instytucji nie byłoby 
stać na realizację przedsięwzięcia tej skali wy-
łącznie ze środków publicznych, Biblioteka 
musi więc znajdować odpowiednich partne-
rów i modele biznesowe, w tym partnerstwo 
publiczno-prywatne.

Jednym z  25 projektów, które są aktu-
alnie realizowane, jest współpraca z  firmą  
brightsolid, której owocem ma być digi-
talizacja do 40 mln stron gazet w ciągu 10 
lat i udostępnienie ich na stronach British 
Newspaper Archive (Archiwum Prasy Bry-
tyjskiej). W toku jest już także program di-

Wielka, nowoczesna, inspirująca…
Biblioteka Brytyjska
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gitalizacji 250 tys. należących do domeny 
publicznej książek ze zbiorów z okresu 1700–
1870 – partnerem Biblioteki jest w tym przy-
padku Google. Z kolei rezultatem trwającej 
już współpracy z Qatar Foundation ma być 
cyfryzacja 500 tys. stron z archiwów Kompa-
nii Wschodnioindyjskiej i brytyjskiej admi-
nistracji kolonialnej w Indiach oraz 25 tys. 
stron średniowiecznych arabskich rękopi-
sów, które zostaną udostępnione nieodpłat-
nie online, zmieniając tradycyjne rozumie-
nie historii Zatoki Perskiej i arabskiej nauki. 
Biblioteka jest także jednym z  dziewięciu 
uczestników finansowanego przez Komisję 
Europejską projektu Europeana Collections 
1914–1918, którego celem jest powstanie cy-
frowego archiwum dotyczącego pierwszej 
wojny światowej – ma ono upamiętnić stu-
lecie jej wybuchu.

Sama digitalizacja to jednak nie wszystko 
– aby pracownicy Biblioteki mogli oferować 
innowacyjne usługi, niezbędne jest zdobywa-
nie przez nich nowych kompetencji z zakre-
su cyfrowych metod badawczych i zapozna-
wanie się z  nowoczesnymi technologiami. 
W roku 2012 uruchomiono program szko-
leń ze stosowania nowych technologii w ba-
daniach naukowych – udział wzięło w nim 
ponad 80 pracowników. Projekt BL Labs, fi-
nansowany przez fundację Andrew W. Mel-
lona, promuje poszerzanie kompetencji cy-
frowych oraz zwiększanie zainteresowania 
cyfrowymi zasobami i usługami Biblioteki. 
Biblioteka zainwestowała w  rozwój multi-
medialnego zaplecza naukowo-badawcze-
go, udostępniając więcej cyfrowych zasobów 

dźwiękowych i filmowych zarówno online,  
jak i  w  czytelniach. Przykładowo, dzięki 
usłudze Broadcast News w czytelni Biblio-
teki można uzyskać dostęp do treści wiado-
mości telewizyjnych i radiowych zarejestro-
wanych od roku 2010 (łącznie około 25 tys. 
godzin). Stosując zasadę „Access & Reuse” 
(„dostęp i ponowne użycie”), Biblioteka stara 
się udostępniać konkretne kolekcje w opar-
ciu o otwarte licencje, tym samym umożli-
wiając użytkownikom więcej niż tylko ich 
przeglądanie, a więc ponowne wykorzysta-
nie, adaptowanie i przetwarzanie cyfrowych 
obrazów. Jednym z  pierwszych projektów 
wydanych na licencji Creative Commons 
było Picturing Canada, zbiór ponad 4 000 fo-
tografii ukazujących życie codzienne w Ka-
nadzie na przełomie XIX wieku. Te niepo-
wtarzalne obrazy mogą być w  przyszłości 
włączane do innych repozytoriów otwartych 
zasobów, na przykład do Digital Public Libra-
ry of America (Cyfrowej Publicznej Bibliote-
ki USA) czy do Europeany.

Wspierać środowiska naukowe 
w obszarach kluczowych dla korzyści 
społecznych i gospodarczych
Centrum Przedsiębiorczości i Własności In-
telektualnej Biblioteki Brytyjskiej oferuje do-
radztwo i wsparcie oraz udostępnia swoje za-
soby wynalazcom, przedsiębiorcom i małym 
firmom – tylko w ubiegłym roku udzieliło 
wsparcia ponad 3 600 osobom oraz pomogło 
utworzyć 119 firm.

Biblioteka aktywnie angażuje się w roz-
wój i  wspieranie nowatorskich sposobów 

korzystania ze swego bogatego zasobu me-
tadanych w celu generowania nowej wiedzy 
przez badaczy oraz szersze społeczności. Na 
koniec ubiegłego roku ponad 750 organiza-
cji z ponad 80 krajów korzystało z ogólnodo-
stępnych usług metadanych Biblioteki Bry-
tyjskiej. Biuro Gabinetu rządu brytyjskiego 
uznało portal British National Bibliography 
za przykład dobrych praktyk sektora publicz-
nego w obszarze otwartych danych.

Wzbogacać życie kulturalne narodu
Oferta wystaw i  innych wydarzeń kultu-
ralnych w  Bibliotece Brytyjskiej przyciąga 
ogromną publiczność – w  ubiegłym roku 
prawie 533 tys. zwiedzających. Wśród nie-
dawno prezentowanych wystaw były „Pro-
paganda: władza i  perswazja” oraz „Indie 
Wielkich Mogołów: sztuka, kultura i  im-
perium”. W  ofercie edukacyjnej Bibliote-
ki znajdują się zajęcia i materiały dla szkół 
i uczniów w każdym przedziale wiekowym, 
a z internetowego serwisu edukacyjnego Bi-
blioteki skorzystało już ponad 1,6 mln uni-
kalnych użytkowników, przy czym zareje-
strowano ponad 4,6 mln indywidualnych 
odsłon.

Przewodzić i współdziałać na rzecz 
powiększania światowej bazy wiedzy
Jak zaznaczono powyżej, Biblioteka Brytyjska 
stale współpracuje z szeroką gamą partnerów 
biznesowych, by osiągać swe cele strategiczne 
i przyczyniać się do rozwoju światowej bazy 
wiedzy. Odgrywa ona istotną rolę w krajowej 
i międzynarodowej zawodowej sieci biblio-
tecznej i informacyjnej.

Kierując się powyższymi prioryteta-
mi strategicznymi, Biblioteka Brytyjska 
skutecznie dąży do realizacji swej wizji na 
rok 2020, do stania się wiodącym centrum 
w globalnej sieci informacyjnej, szerzącym 
wiedzę poprzez swe kolekcje, fachową wie-
dzę i współpracę na rzecz gospodarki, społe-
czeństwa i wzbogacania życia kulturalnego, 
by w ten sposób zagwarantować zrównowa-
żony rozwój Biblioteki dla przyszłych po-
koleń.

jAnet zMroczek

BiBliotekA BrytyjskA

tŁuM. MArcin zydroń

sAiw „PolskA książkA”

Londyńska siedziba Biblioteki Brytyjskiej
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Jej początków można upatrywać nawet 
w XIV wieku. Karol V zwany Mądrym, król 
Francji, w  czasach swego panowania, któ-
re przypadło na lata 1364–1380, zgroma-
dził w  Bibliotece Królewskiej w  Luwrze 
(Bibliothèque du Roi) około 1200 rękopisów. 
Cały ten zbiór, kilkakrotnie skatalogowany, 
w roku 1424 nabył książę Bedford, angielski 
regent, który miał go następnie przetranspor-
tować do Anglii. Około sto lat później, a więc 
krótko po wprowadzeniu druku, Ludwik XI 
(pan. 1461–1483) podjął kolejną, skuteczniej-
szą próbę utworzenia Biblioteki Królewskiej. 
Jeszcze zanim w 1541 roku przeniesiono ją 
do Fontainebleau, 28 grudnia 1537 król Fran-
ciszek I Walezjusz (pan. 1515–1547) podpi-
sał w  Montpellier dekret, który zabraniał 
sprzedaży jakiejkolwiek książki bez uprzed-
niego zdeponowania jej egzemplarza w jego 
bibliotece. Przyjmuje się, że był to pierwszy 
na świecie przepis o egzemplarzu obowiąz-
kowym. Nawet jeżeli, jak twierdzą history-
cy, nie był on zbyt powszechnie respektowa-
ny czy, tym bardziej, egzekwowany, w jakimś 
stopniu z pewnością przyczynił się do roz-
woju księgozbioru Biblioteki Królewskiej. 
Druga w samym tylko XVI wieku jej prze-
prowadzka – z powrotem do Paryża – dobieg- 
ła końca w roku 1593. W jej trakcie pewna 
część zbiorów zaginęła. Jedenaście lat póź-
niej rolę siedziby Biblioteki pełnić zaczął bu-
dynek zwany wówczas Collège de Clermont 
(jego obecna nazwa to Lycèe Louis-le-Grand, 
od 550 lat jest on siedzibą znanej jezuickiej 
szkoły średniej). W roku 1622 natomiast po 
raz pierwszy sporządzono pełny katalog jej 
zbiorów.

Wiek XVII, okres panowania Ludwików 
XIII i XIV, był czasem prężnego rozwoju Bi-
blioteki. Jej zbiory rozrosły się do tego stop-
nia, że niezbędna okazała się kolejna zmiana 
siedziby (w roku 1666). A gdy w roku 1688 
sporządzono nowy katalog jej zasobów, skła-
dał się on z ośmiu tomów. Cztery lata później 
zbiory Biblioteki Królewskiej udostępniono 
publicznie.

Spory i  nadspodziewanie korzystny 
wpływ na rozwój Biblioteki miała rewo-
lucja francuska. W roku 1795, aby położyć 
kres kojarzeniu książnicy z władzą królew-
ską, przemianowano ją na Bibliotekę Naro-
dową (Bibliothèque Nationale). Na krótko za-
wieszono przepisy dotyczące egzemplarza 
obowiązkowego, które naówczas postrzega-
no jako element aparatu cenzury. Mimo to 
grabież prywatnych majątków arystokratów 
oraz kleru zaowocowała przyrostem liczby 
woluminów do ok. 300 tysięcy w najbardziej 
radykalnej fazie rewolucji, a liczba ta uległa 
podwojeniu do roku 1818. W tym czasie Bi-
blioteka Narodowa Francji pozostawała (ten 
stan utrzymał się do końca XIX wieku) naj-
większą biblioteką świata. W roku 1836 w jej 
zbiorach znajdowało się 650 tysięcy druków 
i 80 tysięcy rękopisów. W międzyczasie Na-
poleon Bonaparte przywrócił egzemplarz 
obowiązkowy, a także zażądał sprowadzenia 
do Biblioteki Narodowej pojedynczych eg-
zemplarzy wszystkich druków, które znajdo-
wały się w różnych bibliotekach Francji, lecz 
nie w tej najważniejszej.

W roku 1868 Biblioteka po raz kolejny 
zmieniła siedzibę – tym razem przeniesio-
no ją do nowo powstałych budynków przy 
rue de Richelieu. Jej zasoby stopniowo ros- 
ły, przekraczając po I wojnie światowej licz-
bę 4 milionów woluminów oraz 100 tysięcy 
rękopisów. W roku 1926 przystąpiła do kon-
sorcjum, w którego skład weszły także m.in. 
Biblioteka Opery Narodowej i  Biblioteka 
Arsenału, uważane dziś za części Biblioteki 
Narodowej Francji. Główna część zbiorów 
Biblioteki po raz kolejny zmieniła miejsce 
w 1996 roku, kiedy nad Sekwaną otwarto no-
woczesny kompleks budynków nazwanych 
imieniem François Mitteranda.

Szacuje się, że zbiory Biblioteki Naro-
dowej Francji liczą obecnie około 14 milio-
nów obiektów: książek, rękopisów, fotografii, 
map, partytur, monet, medali, dokumen-
tów dźwiękowych, wideo, multimedialnych 
itp. Obecnie liczba ta rośnie co roku o oko-

ło 150 tysięcy woluminów, trafiających do 
Biblioteki z tytułu przepisów o egzemplarzu 
obowiązkowym oraz pochodzących z zaku-
pów lub darowizn. Warto przy okazji odno-
tować, że we Francji uregulowania dotyczące 
egzemplarza obowiązkowego dotyczą tak-
że stron internetowych. Zgodnie z prawem 
(nową ustawą o  prawie autorskim i  pra-
wach pokrewnych w społeczeństwie infor-
macyjnym z 1 sierpnia 2006 roku – w skró-
cie DADVSI), stanowiącym implementację 
Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie harmonizacji nie-
których aspektów praw autorskich i pokrew-
nych w społeczeństwie informacyjnym, zapis 
o egzemplarzu obowiązkowym ma zastoso-
wanie także w wypadku znaków, sygnałów, 
tekstów, obrazów, dźwięków i wszelkiego ro-
dzaju informacji przekazywanych opinii pu-
blicznej z użyciem elektronicznych środków 
przekazu (publikacji elektronicznych). Nowy 
przepis obejmuje swym zasięgiem wszyst-
kie wymienione rodzaje informacji opubli-
kowane we francuskiej domenie interneto-
wej. „Zbieraniem” stron WWW zajmuje się 
sama Biblioteka – wydawcy, autorzy itd. nie 
mają obowiązku przekazywania stron, które 
znajdują się w ich gestii. I chociaż Francja nie 
jest jedynym krajem, w którym funkcjonują 
podobne przepisy (niektóre inne kraje Unii 
Europejskiej, jak Dania i Finlandia, imple-
mentowały wspomnianą dyrektywę w ana-
logiczny sposób), to skalę przedsięwzięcia 
trudno sobie wyobrazić. Dość powiedzieć, 
że tylko w roku 2012 w Bibliotece Narodo-
wej Francji zarejestrowano ok. 2,3 miliarda, 
a w ciągu czterech ostatnich lat – ok. 6,5 mi-
liarda stron WWW. Oczywiście wyszukiwa-
nie archiwizowanych stron odbywa się auto-
matycznie. Szczegóły dotyczące dostępu do 
niektórych zasobów elektronicznych jeszcze 
wymagają dokładniejszej regulacji w drodze 
dekretu wykonawczego (por. w artykule Eg-
zemplarz obowiązkowy – co dalej?). 

Zasoby działu ogólnego Biblioteki (księ-
gozbiór podręczny) dostępne są dla każdej 

Książki w centrum Europy
Biblioteka Narodowa Francji
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osoby, która ukończyła 16 lat i zakupiła legi-
tymację czytelnika – roczna legitymacja kosz-
tuje obecnie 38 euro, osoby poniżej 25. ro-
ku życia mogą nabyć legitymację po cenie 
obniżonej do 20 euro (dla porównania, bilet 
uprawniający do korzystania z zasobów Bi-
blioteki przez jeden dzień kosztuje 3,50 euro 
i jest to jedyny wariant cenowy). Aby uzyskać 
dostęp do zbiorów zgromadzonych w dziale 
naukowym Biblioteki, należy mieć ukończo-
ne 18 lat i posiadać zaświadczenie o prowa-
dzeniu badań naukowych wymagających ko-
rzystania z zasobów działu.

Od niedawna Biblioteka Narodowa Fran-
cji oferuje swoim użytkownikom odpłatne 
sporządzanie kopii obiektów znajdujących 
się w jej zbiorach. Duplikaty poszukiwanych 
dokumentów pozyskiwane są między innymi 
standardową techniką powielania kserogra-
ficznego w formacie A4 lub A3. Cena takie-
go kopiowania jest dość wygórowana, wyno-
si bowiem 70 centów za stronę dokumentu 
tekstowego. Stawkę tę można negocjować 
dopiero przy zamówieniach przekraczających 
1000 stron. Na żądanie zainteresowanego Bi-
blioteka może jednak sporządzić cyfrową ko-
pię utworu. W wypadku niewielkich tekstów 
odpłatność ustalana jest na tych samych wa-
runkach co przy zastosowaniu techniki kse-
rograficznej. Gdy w grę wchodzi digitalizacja 
całości większego druku zwartego, przyjmuje 
się stawkę 45 euro za pełny egzemplarz. Jeśli 
zaś przedmiotem zainteresowania użytkow-
nika staje się całość rękopisu, cena ulega po-
dwojeniu. Czas oczekiwania na zamówioną 
kopię utworu może wynieść od jednego do 
pięciu tygodni. Biblioteka Francuska umoż-
liwia także pozyskiwanie cyfrowej kopii in-

nego typu obiektów, np. fotografii, rycin, ilu-
stracji, map, afiszy czy nawet monet i medali. 
Koszt takiej usługi to – w zależności od zasto-
sowanej technologii i jakości cyfrowego du-
plikatu – 25 lub 50 euro za obiekt. Dostępna 
jest jeszcze usługa druku na żądanie repro-
dukcji dzieł sztuki. W tym przypadku cena 
uzależniona jest od formatu i waha się od 19 
(A4) do 99 (A0) euro za wydruk.

Oczywiście Biblioteka Narodowa Francji 
nie pozostaje obojętna na wyzwania współ-
czesnej technologii. Już w marcu 1992 ro-
ku rozpoczęto selekcję utworów przewidzia-
nych do digitalizacji. Ostatecznie internetową 
wersję Biblioteki, nazwaną Gallica, urucho-
miono w roku 1997, udostępniając użytkow-
nikom wybór XIX-wiecznych dokumentów. 
Gallica cały czas znajduje się w awangardzie 
bibliotek cyfrowych świata. Liczba zdigita-
lizowanych utworów rośnie w tempie wy-
kładniczym. Zaledwie w  lutym 2010 roku 
osiągnięto granicę miliona obiektów, a  już 
dziś, zaledwie trzy i pół roku później, Gal-
lica zawiera przeszło 2,6 miliona dokumen-
tów, w tym ponad 40 tysięcy zdigitalizowa-
nych rękopisów, blisko 450 tysięcy książek, 
ponad 850 tysięcy obrazów oraz blisko 1,2 
miliona czasopism. Jako jedna z  bibliotek 
zrzeszonych w ramach Biblioteki Europej-
skiej (TEL) Biblioteka Narodowa Francji 
jest jednym z najważniejszych dostarczycieli  
zbiorów dla Europeany, europejskiej bibliote-
ki cyfrowej. Według danych z połowy sierp-
nia bieżącego roku Biblioteka Narodowa 
Francji już przekazała do zasobów tej ostat-
niej ponad 1 milion i 720 tysięcy obiektów, 
więcej niż jakakolwiek inna instytucja nale-
żąca do TEL.

Podstawową misją powierzoną Naro-
dowej Bibliotece Francji przez ustawodaw-
cę jest zbieranie, katalogowanie, konserwa-
cja oraz wzbogacanie francuskojęzycznego 
dziedzictwa kulturowego. Jednym ze sposo-
bów realizacji tej misji jest współpraca mię-
dzynarodowa. Jak już wspomniano, Biblio-
teka wykazuje sporą aktywność w zakresie 
kooperacji wewnątrzunijnej, jednak jej dzia-
łania nie koncentrują się wyłącznie na pro-
jektach Unii Europejskiej. Jest ona, przy-
kładowo, jednym z  uczestników projektu 
World Digital Library (Światowa Biblio-
teka Cyfrowa), uruchomionego pod egidą 
UNESCO w roku 2009, a we współpracy 
z Biblioteką Kongresu USA oraz Biblioteką 
Narodową Brazylii udostępnia uzgodnione 
wspólnie z  tymi instytucjami wybory ma-
teriałów reprezentatywnych dla wymiany 
i kontaktów kulturalnych między tymi kra-
jami. Ponadto Biblioteka Narodowa Francji 
nadzoruje zainicjowany przez siebie w roku 
2006 projekt cyfrowej biblioteki społeczno-
ści frankofońskiej. Jeszcze w roku 2006 do 
projektu przystąpiły biblioteki narodowe 
Belgii, Kanady, Luksemburga, Szwajcarii, 
kanadyjskiego Quebecu oraz nowa Biblio-
teka Aleksandryjska (Bibliotheca Alexan-
drina), największa obecnie frankofońska bi-
blioteka zarówno w Afryce, jak i w krajach 
arabskich. Nie ulega więc wątpliwości, że 
przyszłość kulturowej spuścizny cywilizacji 
francuskiej jest zabezpieczana skutecznie, 
a Biblioteka Narodowa Francji stale wzmac-
nia swą pozycję, nawiązując tym samym do 
swej wielowiekowej tradycji.

MArcin zydroń

sAiw „PolskA książkA”
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Celem artykułu jest przybliżenie czy-
telnikowi kilku międzynarodowych 
organizacji zrzeszających przedstawi-
cieli środowiska bibliotekarskiego. Or-
ganizacjami omówionymi poniżej nieco 
szerzej są Międzynarodowa Federa-
cja Stowarzyszeń i  Instytucji Bibliote-
karskich (International Federation of 
Library Associations and Institutions, 
w skrócie IFLA), Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego 
(International Association of School Li-
brarianship, IASL) oraz Biblioteka Eu-
ropejska (The European Library, TEL). 
Pokrótce przedstawione zostaną ponad-
to: Konferencja Europejskich Bibliotek 
Narodowych (Conference of Euro-
pean National Librarians, CENL), Li-
ga Europejskich Bibliotek Naukowych  
(Ligue des Bibliothèques Européen-
nes de Recherche, LIBER) i Europej-
skie Konsorcjum Bibliotek Naukowych 
(Consortium of European Research Li-
braries, CERL).

IFLA
Międzynarodowa Federacja Stowarzy-
szeń i  Instytucji Bibliotekarskich jest 
organizacją pozarządową typu non pro-
fit. Jest ona jednym z najważniejszych 
ciał reprezentujących interesy sektora 
bibliotecznego i  informacyjnego oraz 
użytkowników jego usług. Jej głów-
nymi celami są promowanie wysokich 
standardów usług bibliotecznych i  in-
formacyjnych oraz propagowanie świa-
domości znaczenia wysokiej jakości 
tych usług. IFLA dąży do ich realiza-
cji, kierując się wartościami takimi jak: 
wspieranie zasad swobody dostępu do 
informacji, idei i  wytworów ludzkiej 
wyobraźni oraz wolności słowa, wy-
rażonych w  artykule 19. Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka; wiara, że 
ludzie, społeczności i  organizacje po-
trzebują powszechnego i równego do-
stępu do informacji, idei i  wytworów 
ludzkiej wyobraźni dla swojego spo-
łecznego, edukacyjnego, kulturalnego, 
demokratycznego i gospodarczego do-
brostanu; przekonanie, że dostarczanie 
wysokiej jakości usług bibliotecznych 
i  informacyjnych pomaga ten dostęp 
zapewnić.

Członkami IFLA mogą być przede 
wszystkim stowarzyszenia usługodaw-
ców bądź pracowników sektora biblio-
tecznego i informacyjnego, instytutów 
edukacyjnych i naukowych działających 
w tym sektorze, indywidualne bibliote-
ki oraz wszelkiego rodzaju organizacje 
działające na polu usług bibliotecznych 
i informacyjnych, w tym także organi-
zacje międzynarodowe. Członkostwo 
w IFLA dostępne jest ponadto dla osób 
fizycznych.

W strukturze IFLA znajduje się pięć 
pionów tematycznych, którymi są: ro-
dzaje bibliotek, zbiory biblioteczne, 
usługi bibliotekarskie, wsparcie zawodu 
oraz regiony. Każdemu z pionów przypi-
sany jest jasno wytyczony główny obszar 
działalności – przykładowo, w  ramach 
pionu wsparcia zawodu działa komi-
sja ds. prawa autorskiego i innych kwe-
stii prawnych. W obrębie każdego pionu 
funkcjonuje od kilku do kilkunastu sek-
cji oraz grup szczególnego interesu.

We współpracy z De Gruyter Publi-
shers IFLA co roku wydaje kilka pu-
blikacji w  ramach własnych serii wy-
dawniczych IFLA Publications Series 
oraz IFLA Series on Bibliographic Con-
trol. Pierwsza z tych serii służy w głów-
nej mierze przedstawianiu celów, któ-
re wytyczają sobie biblioteki i  centra 

informacyjne, ochronie ich interesów 
oraz poszukiwaniu rozwiązań global-
nych problemów współczesnej prak-
tyki bibliotekarskiej i  informacyjnej; 
druga natomiast poświęcona jest aktu-
alnym tendencjom w bibliografii. Bie-
żąca działalność IFLA jest omawiana 
w kwartalniku IFLA Journal – jego te-
matyka obejmuje m.in. zagadnienia 
związane z  wykonywaniem zawodu 
bibliotekarza, swobodą dostępu do in-
formacji i  jej wymianą, świadczeniem 
usług na rzecz osób z dysfunkcją wzro-
ku czy uregulowaniami na styku biblio-
tek i  prawa własności intelektualnej. 
Bieżące numery tego czasopisma do-
stępne są online na stronach IFLA. 

Aktualne działania IFLA koncen-
trują się na czterech celach określo-
nych w planie strategicznym federacji 
na lata 2010–2015. Te cele to: zwięk-
szanie uprawnień bibliotek w  zakre-
sie równego dostępu do informacji dla 
użytkowników, wzmacnianie zdolności 
strategicznej IFLA i jej członków, pod-
noszenie profilu i  pozycji zawodu bi-
bliotekarza oraz reprezentowanie inte-
resów członków IFLA i użytkowników 
bibliotek na całym świecie.

IFLA istnieje od blisko 90 lat. Po-
wstała w  roku 1927 w  reakcji na apel 
Gabriela Henriota, ówczesnego prezy-
denta Association des bibliothècaires 
français (Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Francuskich), wygłoszony rok wcze-
śniej, podczas odbywającego się w Pra-
dze Międzynarodowego Kongresu Bi-
bliotekarzy i  Bibliofilów. Henriot, 
uważany dziś za ojca duchowego IFLA, 
miał wówczas nawoływać do założe-
nia międzynarodowego komitetu, któ-
ry reprezentowałby wszystkie bibliote-
ki narodowe. Idea ta nie musiała długo 

Biblioteki w wymiarze  
międzynarodowym
Przegląd wybranych organizacji
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czekać na realizację. Do formalnego za-
wiązania IFLA doszło 30 września 1927 
roku w Edynburgu przy okazji obcho-
dów 50-lecia Stowarzyszenia Bibliotek 
Zjednoczonego Królestwa, gdy przed-
stawiciele organizacji bibliotekarskich 
z 15 krajów podpisali uchwałę założy-
cielską oraz wybrali Isaka Collijna, dy-
rektora Królewskiej Biblioteki w Sztok-
holmie, na pierwszego prezydenta 
federacji. Dwa lata później w  Rzymie 
oficjalnie przyjęto statut IFLA.

Gdy w  2002 roku federacja świę-
towała swoje 75-lecie, liczyła oko-
ło 1700 członków z ponad 150 krajów. 
W ostatnich latach można zaobserwo-
wać niewielki spadek liczby członków: 
na koniec roku 2011 IFLA liczyła 1416 
członków, w tym m.in. 17 stowarzyszeń 
międzynarodowych, 117 stowarzyszeń 
krajowych i 974 instytucje – tym trzem 
rodzajom podmiotów przysługuje pra-
wo głosu, przy czym największą wa-
gę mają głosy stowarzyszeń krajowych. 
W przypadku tych ostatnich siła głosu 
skorelowana jest z wielkością organiza-
cji (mierzoną w wydatkach na własne 
funkcjonowanie), która jest też powią-
zana z  wysokością składki członkow-
skiej: najmniejsze organizacje w  ro-
ku 2011 uiszczały składkę w wysokości 
229 euro, a te największe – 22 678 euro.

Główna siedziba IFLA mieści się 
w  Bibliotece Królewskiej w  Hadze, 
czyli bibliotece narodowej Niderlan-
dów. Federacja posiada ponadto trzy 
biura regionalne: w Pretorii, Singapu-
rze i  Meksyku, oraz cztery centra ję-
zykowe: w Dakarze, Aleksandrii, Mo-
skwie i Pekinie. Zgromadzenie Ogólne 
IFLA, podczas którego zapadają kluczo-
we decyzje dotyczące federacji oraz jej 
działań, odbywa się co roku w  innym 
miejscu i  towarzyszy organizowane-
mu przez nią Światowemu Kongreso-
wi Bibliotek i Informacji. Tegoroczna, 
79. edycja tego wydarzenia odbyła się 
w sierpniu w Singapurze.

IASL
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bi-
bliotekarstwa Szkolnego zrzesza zarów-

no bibliotekarzy szkolnych, jak i innych 
bibliotekarzy, nauczycieli, doradców ds. 
bibliotek, konsultantów, menedżerów 
edukacji oraz wszelkie inne osoby, które 
są odpowiedzialne za usługi bibliotecz-
ne i informacyjne w szkołach na całym 
świecie. Jego członkami mogą być także 
profesorowie, wykładowcy i  studenci 
bibliotekoznawstwa. W swoim założe-
niu IASL ma stanowić międzynarodowe 
forum wymiany myśli dla osób zainte-
resowanych promocją programów bi-
bliotek szkolnych jako skutecznych na-
rzędzi w procesie edukacyjnym, a także 
służyć pomocą i radą instytucjom, któ-
re takie programy tworzą, i nauczycie-
lom bibliotekarzom w ich rozwoju za-
wodowym.

Zgodnie ze statutem IASL główne 
cele stowarzyszenia to wspieranie roz-
woju bibliotek szkolnych we wszystkich 
krajach świata, wspieranie uwzględnia-
nia programów bibliotek szkolnych 
w procesie rozwoju szkoły i ramowych 
programów nauczania, promowanie 
przygotowania zawodowego i ustawicz-
nego kształcenia pracowników bibliotek 
szkolnych, pielęgnowanie i pogłębianie 
relacji między nauczycielami bibliote-
karzami a innymi osobami pracującymi 
z dziećmi i młodzieżą, wspieranie ba-
dań naukowych w zakresie bibliotekar-
stwa szkolnego i  włączania płynących 
z nich wniosków do wiedzy wytwarza-
nej w ramach innych dziedzin nauki.

Na czele IASL stoi prezes, które-
go zastępuje troje wiceprezesów. Zgro-
madzenie ogólne członków nominuje 
także dziesięcioro dyrektorów general-
nych, którzy reprezentują IASL na wy-
znaczonych obszarach. Duża część prac 
stowarzyszenia jest wykonywana przez 
komisje, których liczba nie jest sta-
ła, gdyż część z nich jest powoływana 
w miarę potrzeb. Członkami IASL mo-
gą być zarówno instytucje i  stowarzy-
szenia, jak i osoby prywatne.

Największym przedsięwzięciem or-
ganizowanym przez stowarzyszenie są 
konferencje IASL. Pod koniec sierpnia 
bieżącego roku w Indonezji odbyła się 
42. Doroczna Międzynarodowa Kon-

ferencja IASL, a  wydarzeniem jej to-
warzyszącym było 17. Międzynarodo-
we Forum Naukowe Bibliotekarstwa 
Szkolnego.

Źródeł IASL należy się doszuki-
wać w  spotkaniach Światowej Konfe-
deracji Organizacji Nauczycielskich 
(WCOTP) w  latach 60. ubiegłego 
wieku. Pierwsze propozycje stowa-
rzyszenia, które skupiałoby nauczy-
cieli bibliotekarzy, padły w  roku 1962 
w Sztokholmie. Przez kilka kolejnych 
lat taka organizacja wyodrębniała się 
stopniowo ze struktur Konfederacji, aż 
wreszcie w  sierpniu 1971 roku na Ja-
majce doszło do jej formalnego utwo-
rzenia. Przez ponad 20 lat IASL po-
zostawało stowarzyszone z  WCOTP, 
jednak zmiany organizacyjne w  Kon-
federacji doprowadziły do przerwania 
bezpośredniej zależności. IASL pozo-
staje natomiast członkiem IFLA. Jest 
również stowarzyszone z  UNESCO 
oraz współpracuje na nieformalnych 
zasadach z Międzynarodowym Stowa-
rzyszeniem Czytelniczym (Internatio-
nal Reading Association, IRA) i z Mię-
dzynarodowym Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Książki dla Młodych (In-
ternational Board on Books for Young  
People, IBBY).

TEL
Biblioteka Europejska, kolejna między-
narodowa organizacja typu non profit, 
jest zarządzana przez zrzeszone w niej 
europejskie biblioteki narodowe i  na-
ukowe pod nadzorem trzech organiza-
cji: Konferencji Narodowych Bibliotek 
Europejskich (CENL), Ligi Europej-
skich Bibliotek Naukowych (LIBER) 
i  Europejskiego Konsorcjum Biblio-
tek Naukowych (CERL). Głównym 
dążeniem Biblioteki Europejskiej jest 
tworzenie jak najszerszego dostępu do 
intelektualnego dziedzictwa zgroma-
dzonego w  bibliotekach uczestniczą-
cych w projekcie. Organizacja zajmuje 
się także promocją rozwoju europej-
skiej infrastruktury naukowej, bierze 
czynny udział w pracach nad projektem 
Europeana (do Europeany trafiają zbio-
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reprezentuje interesy i zbiory bibliotek 
w unijnych projektach ARROW i Enu-
merate.

Zgodnie z  danymi z  czerwca bie-
żącego roku użytkownicy Biblioteki 
Europejskiej mają dostęp do przeszło 
18 milionów zdigitalizowanych obiek-
tów oraz blisko 118 milionów opisów 
bibliograficznych. Liczby te wynikają 
z tego, że w projekcie bierze udział 48 
bibliotek narodowych z 46 krajów. Bi-
blioteka Europejska wykracza swoim 
zasięgiem poza granice Unii Europej-
skiej: współtworzą ją biblioteki naro-
dowe niemal wszystkich krajów sku-
pionych w Radzie Europy, m.in. Rosji, 
Ukrainy, Islandii, Serbii, Turcji, Arme-
nii czy Azerbejdżanu. Ponadto od po-
czątku roku 2013 możliwość przystą-
pienia do projektu mają także biblioteki 
naukowe – skorzystały z niej już np. bi-
blioteki uniwersyteckie w Oksfordzie, 
Wiedniu, Uppsali, Walencji, Ganda-
wie czy Tartu. Podstawą prawną przy-
stąpienia do Biblioteki Europejskiej jest 
umowa partnerska zawierana miedzy 
daną biblioteką a CENL.

Koszty udziału w projekcie wynoszą 
od 500 do 5000 euro rocznie. W zamian 
TEL oferuje bibliotekom partnerskim 
skuteczne i tanie gromadzenie zbiorów 
i  ich dystrybucję, większą widoczność 
i wykorzystanie ich treści w  sieci, sil-
niejszą pozycję i wpływ na kształt przy-
szłego europejskiego krajobrazu in-
formacyjnego, udział w  sieci dobrych 
praktyk, możliwości współpracy w ra-
mach projektów unijnych oraz rozwo-
ju zawodowego dla pracowników. Dane 
dostarczane przez biblioteki partner-
skie, po przetworzeniu i wzbogaceniu 
w  Bibliotece Europejskiej, trafiają nie 
tylko do zbiorów Europeany, ale także 
do sieci placówek badawczych, prze-
szukiwarek zbiorów bibliotecznych 
i  wyszukiwarek internetowych oraz, 
oczywiście, z powrotem do biblioteki, 
która dane wniosła.

Fundamentem Biblioteki Europej-
skiej był uruchomiony w roku 1997 pro-
jekt GABRIEL (GAteway and BRIdge  

to Europe’s national Libraries), czy-
li wspólny portal internetowy biblio-
tek narodowych z 41 krajów europej-
skich. Portal ten zestawiał informacje 
o każdej z  tych bibliotek, jej zbiorach 
oraz o  ich publicznie dostępnych ka-
talogach. Nie umożliwiał on jednak 
przeszukiwania katalogów i  kolekcji. 
Jego następcą był projekt TEL (The 
European Library), współfinansowane 
przez Unię Europejską studium wyko-
nalności centralnego serwisu interneto-
wego umożliwiającego przeszukiwanie 
zbiorów bibliotek narodowych. Roz-
poczęta w roku 2001 i przeprowadzo-
na przy udziale ośmiu bibliotek anali-
za zakończyła się w roku 2004 pełnym 
sukcesem. Powstanie w roku 2005 Bi-
blioteki Europejskiej było więc łącz-
nym rezultatem projektów GABRIEL 
i  TEL. W  związku z  przystąpieniem 
w 2004 roku do Unii Europejskiej 10 
nowych krajów w  roku 2005 urucho-
miono projekt TEL-ME-MOR, które-
go celem było włączenie do Bibliote-
ki Europejskiej bibliotek narodowych 
nowych krajów członkowskich. Roz-
poczęty w  roku 2006 i  trwający oko-
ło dwóch lat projekt EDL doprowadził 
do integracji bibliotek narodowych ko-
lejnych dziewięciu krajów członkow-
skich UE i EFTA. Rezultatem podob-
nego projektu zrealizowanego w latach 
2008–2009 było objęcie istniejącą infra-
strukturą bibliotek narodowych ośmiu 
krajów Europy Wschodniej.

Biblioteka Europejska uczestniczy-
ła także w  projekcie ARROW, służąc 
specjalistyczną wiedzą, kluczową dla 
powstania rejestrów praw autorskich 
i utworów osieroconych, oraz udostęp-
niając swą zbiorczą bazę danych biblio-
graficznych, a  obecnie bierze udział 
w jego kontynuacji, projekcie ARROW 
Plus. Cztery inne projekty realizowa-
ne obecnie przy udziale Biblioteki Eu-
ropejskiej to CENDARI, Enumerate, 
DiggiCORE i Europeana Newspapers. 
Celem pierwszego z  nich jest zwięk-
szenie dostępności europejskich źró-
deł i  archiwów dokumentujących hi-
storię średniowieczną i  współczesną. 

Zadaniem drugiego jest ustalenie ze-
stawu wiarygodnych podstawowych da-
nych dotyczących digitalizacji, ochrony 
zasobów cyfrowych i  dostępu do eu-
ropejskiego dziedzictwa kulturowe-
go w Internecie. Trzeci, wspólny pro-
jekt Biblioteki Europejskiej i The Open 
University, ma doprowadzić do powsta-
nia oprogramowania, które umożliwi 
analizę zachowań społeczności nauko-
wych użytkujących materiały udostęp-
niane w ramach TEL. Ta analiza ma dać 
odpowiedzi na pytania o aktualne ten-
dencje w różnych dyscyplinach nauko-
wych czy o  cechy wyróżniające prace 
o szczególnej wartości, a  także pomóc 
lepiej zrozumieć zachowania badaczy 
w obszarze odwoływania się do źródeł. 
Wreszcie w  ramach projektu Europe-
ana Newspapers Biblioteka Europejska 
ma zgromadzić do 18 milionów stron 
zdigitalizowanych gazet z całej Europy 
i umożliwić ich przeszukiwanie.

CENL
Konferencja Europejskich Bibliotek 
Narodowych jest fundacją zarejestro-
waną w  Holandii w  roku 1998. W  jej 
skład wchodzą biblioteki narodowe 
państw członkowskich Rady Euro-
py. Dyrektorzy bibliotek narodowych 
zrzeszonych w fundacji tworzą Zarząd 
CENL, który zbiera się raz w roku.

CENL powołano w  celu wspiera-
nia bibliotek narodowych Europy w ich 
zadaniach i dążeniach, do których na-
leżą: dostarczanie użytkownikom peł-
nego, szybkiego, wielojęzycznego, dłu-
gotrwałego i  – w  miarę możliwości 
– bezpłatnego dostępu do zbiorów bi-
bliotecznych i informacji, budowa Eu-
ropejskiej Biblioteki Cyfrowej, ochro-
na wiedzy i  dziedzictwa kulturowego 
narodów Europy, prowadzenie badań 
naukowych i podnoszenie standardów 
obsługi czytelników, promocja różno-
rodności kulturowej i  wielojęzyczno-
ści jako podstawowych wartości kultury 
europejskiej.

Konferencję Narodowych Bibliotek 
Europejskich założono w  roku 1987 
w Lizbonie, podczas spotkania przed-
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stawicieli 11 bibliotek narodowych Eu-
ropy. Jednym z  najważniejszych pro-
jektów CENL jest z pewnością opisana 
wcześniej Biblioteka Europejska. Obok 
niej również pod auspicjami fundacji 
już od 1997 roku trwają prace nad pro-
jektem MACS prowadzone przez czte-
ry biblioteki narodowe: szwajcarską, 
francuską, niemiecką i brytyjską. Jego 
celem jest stworzenie systemu pozwa-
lającego na wielojęzyczny dostęp do 
katalogów przedmiotowych bibliotek. 
Prace projektu koncentrują się na ję-
zykach niemieckim, angielskim i fran-
cuskim.

LIBER
Założona w  1971 roku Liga Europej-
skich Bibliotek Naukowych do roku 
2008 funkcjonowała jako stowarzysze-
nie, od roku 2009 ma natomiast status 
fundacji. Jej siedziba mieści się w ho-
lenderskiej Hadze. Aktualnie LIBER 
jest najważniejszym zrzeszeniem bi-
bliotek naukowych w  Europie. W  jej 
skład wchodzi przeszło 400 biblio-
tek narodowych, naukowych i  innych 
z przeszło 40 krajów, w tym pięć spoza 
Europy: dwie amerykańskie i po jednej 
z Kanady, Nepalu i Singapuru.

LIBER definiuje swoją misję jako 
reprezentowanie interesów europej-
skich bibliotek naukowych, uniwersy-
tetów i samych badaczy. W szczególno-
ści LIBER działa na rzecz: wydajnych 
usług informacyjnych, dostępu do in-
formacji naukowej w dowolnej postaci, 
innowacyjnych usług dydaktycznych 
i naukowych, ochrony dziedzictwa kul-
turowego i  efektywnego zarządzania 
informacją. W  celu realizowania tych 
dążeń fundacja wspiera tworzenie i roz-
wój funkcjonalnej sieci europejskich 
bibliotek narodowych i  uniwersytec-
kich oraz wszelkich innych bibliotek 
naukowych, a  także budowanie ukie-
runkowanych na realizację celów rela-

cji partnerskich z innymi organizacjami 
w Europie i poza nią.

Obok uczestnictwa w  projektach 
unijnych, działalności naukowej i wy-
dawniczej (LIBER organizuje własną 
doroczną konferencję od przeszło 40 
lat oraz wydaje własny kwartalnik) fun-
dacja zajmuje się też lobbingiem. Jest 
ona sygnatariuszem unijnego protoko-
łu ustaleń w  sprawie dzieł out-of-com-
merce w imieniu europejskich bibliotek 
naukowych, przedstawiła swoje stano-
wisko w  odpowiedzi na ankietę Ko-
misji Europejskiej dotyczącą informa-
cji naukowej w erze cyfrowej, a  także 
wypowiadała się w trakcie prac Komisji 
Europejskiej nad dyrektywą w sprawie 
niektórych dozwolonych sposobów ko-
rzystania z utworów osieroconych.

Zgodnie z  ogłoszonym w  grudniu 
2012 roku planem strategicznym w la-
tach 2013–2015 działania fundacji bę-
dą się skupiać na trzech obszarach, 
którymi są: infrastruktura służąca ba-
daniom naukowym i komunikacji mię-
dzy badaczami, przekształcanie mode-
lu biblioteki naukowej oraz wsparcie 
i komunikacja na forum Unii Europej-
skiej. Jednocześnie LIBER i  jej człon-
kowie uczestniczą w pięciu projektach 
współfinansowanych przez Unię Eu-
ropejską: Europeana Cloud, Europeana 
Newspapers, MedOANet, APARSEN  
i RECODE.

CERL
Europejskie Konsorcjum Bibliotek Na-
ukowych z siedzibą w Londynie to ko-
lejna organizacja skupiająca biblioteki 
naukowe. Została utworzona w  roku 
1992, a  podstawy jej funkcjonowania 
sformalizowano w  roku 1994. CERL 
ma status spółki z odpowiedzialnością 
ograniczoną do wysokości gwarancji. 
Aktualnie zrzesza przeszło 200 biblio-
tek naukowych, w  tym siedem z  Pol-
ski: Bibliotekę Narodową, biblioteki 

uniwersytetów Jagiellońskiego, War-
szawskiego, Wrocławskiego oraz Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza, 
Bibliotekę Ossolineum oraz toruń-
ską Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
– Książnicę Kopernikańską. Członka-
mi CERL jest także 10 bibliotek naro-
dowych z obszaru Ameryki Łacińskiej 
oraz dwie ze Stanów Zjednoczonych.

Głównym celem CERL jest wymiana 
zasobów i wiedzy specjalistycznej mię-
dzy bibliotekami naukowymi. Rezulta-
tem tej wymiany ma być zwiększanie 
możliwości dostępu do europejskiego 
dziedzictwa książki drukowanej, korzy-
stania z niego i  jego ochrony. Najważ-
niejsza inicjatywa organizacji polega na 
katalogowaniu wszystkich książek wy-
drukowanych w Europie w dobie prasy 
ręcznej, tj. od ok. 1450 do ok. 1830 ro-
ku. Informacje o tych książkach są gro-
madzone w  cyfrowej Bazie Dziedzic-
twa Książki Drukowanej (Heritage of 
the Printed Book Database). Kolejnymi 
dwiema istotnymi inicjatywami CERL 
są Tezaurus CERL i Portal CERL. Te-
zaurus CERL stanowi wielojęzyczny 
zbiór nazw miejsc druku, drukarzy, au-
torów i właścicieli ksiąg ze wspomnia-
nego okresu. Uwzględnia on warian-
ty ortograficzne, nazwy łacińskie oraz 
fikcyjne, stanowiąc interesujące źródło 
wiedzy dla badaczy zajmujących się hi-
storią książki drukowanej. Portal CERL 
natomiast oferuje aktualnie dostęp 
do baz danych przeszło 20 instytucji 
(w ogromnej większości europejskich) 
zawierających rękopisy i starodruki oraz 
informacje o  nich – obecnie w  całym 
portalu znajduje się blisko 10 milionów 
rekordów. W uzupełnieniu warto dodać, 
że CERL uczestniczy w pracach nad re-
alizacją dwóch, już wspomnianych, pro-
jektów unijnych: CENDARI i Europe-
ana Cloud.

MArcin zydroń

sAiw „PolskA książkA”

Opracowano na podstawie: 
www.ifla.org, www.iasl-online.org, www.theeuropeanlibrary.org, www.cenl.org, www.libereurope.eu, www.cerl.org. 
Dostęp: 5–26.06.2013.
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I. Prawo polskie

1. Biblioteki i bibliotekarze

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. 
Dz.U. 2012 Nr 642 z późn. zm.)

Wybrane akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu biblioteczne-
go (Dz.U. 2012 Nr 797)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bi-
bliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wy-
kazu (Dz.U. 2012 Nr 390)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania 
Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz.U. 2012 Nr 198)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji mate-
riałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 Nr 205, poz. 1283)

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzempla-
rzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 Nr 152, poz. 722 z późn. zm.)

Akt wykonawczy:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 

r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publika-
cji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz.U. 1997 Nr 29, poz. 
161 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i pro-
wadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. 2012 Nr 406)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (tekst jedn. Dz.U. 2012 Nr 572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jedn. Dz.U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Wybrane akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lute-

go 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 
bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 Nr 369)

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archi-
walnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. 2011 Nr 123, poz. 698 
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Naro-
dowy imienia Ossolińskich (Dz.U. 1995 Nr 23, poz.121 z późn. 
zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  i  Ministra 
Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek 
i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz orga-
nizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób 
niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. 2004 Nr 167, poz. 1753 
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. 
Dz.U. 2012 Nr 987 z późn. zm.)

Wybrane akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu prze-
noszenia muzealiów (Dz.U. 2008 Nr 91, poz. 569)

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. 
w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków 
w muzeach (Dz.U. 2004 Nr 202, poz. 2073)

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 
1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jedn. Dz.U. 2006 Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

2. Inne ważne przepisy

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 
2001 Nr 128, poz.1402 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (tekst jedn. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wykaz ważniejszych aktów prawnych
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Wykaz ważniejszych aktów prawnych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych (tekst jedn. Dz.U. 2013 Nr 907 z późn. zm.)

II. Prawo unijne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/28/UE 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolo-
nych sposobów korzystania z utworów osieroconych

Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz 
niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie włas- 
ności intelektualnej (wersja ujednolicona)

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspek-
tów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informa-
cyjnym

Zalecenie Komisji z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowe-
go oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2011/711/UE)

oPrAc. AleksAndrA BurBA
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Statutowe cele Stowarzyszenia to:

– zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i ochrona praw autorskich do utworów wszelkich 
dziedzin twórczości, w szczególności utworów literackich, naukowych, naukowo-technicznych, 
dziennikarskich, publicystycznych wyrażonych słowem, symbolami matematycznymi i znakami 
graficznymi, a także plastycznych, fotograficznych, kartograficznych, muzycznych i słowno-
-muzycznych, audiowizualnych oraz utworów zbiorowych na różnych polach eksploatacji;

– pobieranie opłat z tytułu wskazanych w ustawie o prawie autorskim licencji ustawowych i innych 
odpłatnych form dozwolonego użytku utworów;

– ochrona majątkowych interesów autorów i wydawców utworów;

– prowadzenie działań na rzecz rozwoju literatury i nauki, w szczególności finansowe wspieranie 
wartościowych inicjatyw twórczych;

– działanie na rzecz upowszechniania świadomości autorskoprawnej twórców i wydawców, a także 
użytkowników wszelkiego rodzaju twórczości, w szczególności przedsiębiorców.

www.polskaksiazka.pl

w w w . p o l s k a k s i a z k a . p l

• organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wydawców

• inkasuje należne wydawcom opłaty reprograficzne i dokonuje ich podziału (repartycji) 
pomiędzy uprawnionych

• wdraża nowoczesne technologie i rozwiązania z zakresu baz danych, zarządzania prawami 
autorskimi (projekt ARROW Plus) oraz identyfikacji tekstu (standard ISTC)

• angażuje się w ochronę praw autorskich wydawców w Polsce poprzez udział w pracach 
i konsultacjach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na forum 
międzynarodowym – w ramach Międzynarodowej Federacji Organizacji Zbiorowego  
Zarządzania Prawami Reprodukcyjnymi – (IFRRO)

• przygotowuje system do kompleksowego zarządzania powierzonymi prawami 
autorskimi wydawców

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców 
„Polska Książka”

ul. Sarego 2, 31-047 Kraków
 tel. 12 429 39 29

 e-mail: biuro@polskaksiazka.pl

*

Walne Zebranie Członków w czerwcu 2013 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia 
Autorów i Wydawców „Polska Książka” na Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

W połowie października działania w sądzie rejestracyjnym były w toku.

Public Lending Right –
dlaczego i na co czekamy?

Opłaty z tytułu public lending right (PLR) powinny obowiązywać w Pol-
sce już od niemal 10 lat. Po raz pierwszy od dłuższego czasu wydaje się, że 
jest szansa na ich wprowadzenie.

Tak zwane tantiemy biblioteczne będą skutkiem wdrożenia dyrektywy 
w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych 
prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (92/100/EWG, wer-
sja ujednolicona: 2006/115/WE), obowiązku, który ciąży na Polsce od mo-
mentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Początkowo powodem braku 
implementacji była bardzo duża nieufność środowisk bibliotekarskich, 
obawiających się, że opłaty za wypożyczenia książek, do wprowadzenia któ-
rych obliguje dyrektywa, ponoszone będą przez same biblioteki lub – co 
gorsza – przez czytelników. Kiedy okazało się, że w większości systemów 
finansowanie opiera się na budżetach publicznych (państwowych lub/i 
samorządowych), sytuacja nieco się uspokoiła, ale wciąż brakowało po-
mysłu na implementację i odpowiednio silnej woli politycznej.

To ostatnie się zmieniło – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
postanowiło zająć się także tą problematyką (wśród wielu innych tematów 
dotyczących dozwolonego użytku publicznego)...

(czytaj dalej na str. 3–5)
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