
“Na czym stoi kultura?”
Dzień domeny publicznej 2010

Dzień  Domeny  Publicznej to  nasze  wspólne  święto.  Święto  tego,  co 
dostępne dla wszystkich i za darmo,  podkreślające rolę, jaką odgrywa domena 
publiczna w budowaniu kultury i wiedzy. Co roku 1 stycznia, na całym świecie 
otwiera  się  dostęp  do  nowych  zasobów,  które  przestały  podlegać  prawu 
autorskiemu i przeszły do domeny publicznej.

W Polsce 1 stycznia 2010 roku domeny publicznej przechodzą utwory tych 
twórców, w przypadku których w 2009 roku minęło siedemdziesiąt lat od ich 
śmierci.  Po raz drugi  obchody Dnia  Domeny Publicznej  organizuje w Polsce 
Koalicja  Otwartej  Edukacji,  skupiająca  organizacje  i  instytucje  tworzące 
otwarte zasoby edukacyjne i lobbujące na ich rzecz. 

30 grudnia 2009 roku chcielibyśmy zaprosić wszystkich, dla których ważny 
jest sposób dostępu do dóbr kultury, którym bliska jest troska o dziedzictwo - 
«filary», na których stoi nasza kultura, którzy wreszcie pragną dowiedzieć się 
więcej o wolnej kulturze czy otwartych zasobach edukacyjnych.

Spotykamy się  o godzinie 12.00 w Bibliotece Narodowej w Warszawie, 
żeby  rozmawiać  o  roli  otwartości  kultury,  domenie  publicznej,  prawie 
autorskim, publicznych subsydiach,  które powinny wracać do nas w postaci 
darów  kultury  czy  nauki.  O  wszystkim  rzeczowo,  ale  bez  pretensji  do 
eksluzywnych  naukowych  dyskusji.  Ponieważ  ten  dzień,  tak  jak  i  domena 
publiczna jest dla wszystkich. 

Więcej informacji o Dniu Domeny Publicznej na Wikipedii i na stronach KOED. 

Miejsce spotkania: Biblioteka Narodowa w Warszawie (wejście B, od strony 
Pól Mokotowskich)

Data: 30 grudnia 2009 

Godziny: 12:00-17.30 

W programie Dnia Domeny Publicznej: 
12.00 - Otwarcie DDP - dr Tomasz Makowski, Dyrektor Biblioteki Narodowej

12.20 - Prezentacja multimedialna "Na czym stoi kultura?" - Jarosław Lipszyc 
(Fundacja  Nowoczesna  Polska),  Bożena Bednarek-Michalska (Stowarzyszenie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Domeny_Publicznej
http://koed.org.pl/dzien-domeny-publicznej/


Bibliotekarzy Polskich, EBIB), Kamil Śliwowski (Fundacja Nowe Media).

Warsztaty

13.20-15.00  -  Wolna  kultura  w  praktyce  -  prowadzenie  Alek  Tarkowski  i 
Justyna Hofmokl (Creative Commons Polska / ICM UW) 

Otwarte  Zasoby  Edukacyjne  (OER)  w  działaniach  instytucji  edukacyjnych  i 
pozarządowych - prowadzenie Jarosław Lipszyc (Fundacja Nowoczesna Polska) 

15.00-15.15 - przerwa

15.15-17.00 - Domena publiczne w Polsce i  na świecie -  aspekty prawne - 
prowadzenie  Piotr  Waglowski  (prawo.vagla.pl)  oraz  Kalkulator  domeny 
publicznej - prowadzenie Tomasz Ganicz (Stowarzyszenie Wikimedia).

Wydarzenie  jest  otwarte  dla  wszystkich,  warsztaty  z  racji  ograniczonej 
przestrzeni  wymagają  wcześniejszego  zgłoszenia.  Postaramy  się  zmieścić 
wszystkich chętnych, a tymczasem prosimy o rejestrację mailową na adres: 
kamil.sliwowski@nowemedia.info (w tytule Dzień Domeny Publicznej).
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