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Dostęp do wiedzy - filozofia

� Jedynie nauka tworzy uniwersalną platformę 
komunikacyjną umożliwiającą racjonalną debatę ponad 
podziałami wynikającymi z różnic kulturowych między 
społecznościami współczesnego świata. 
Jednak warunkiem, by debata ta była możliwa, jest 
dostęp do wiedzy.

Francuski filozof nauki Bertrand Saint-Sernin w książce 
„Le rationalisme qui vient”, 2007.
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Dostęp do wiedzy - strategia

� Krajowy Program Badań Naukowych i Prac 
Rozwojowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (październik 2008). 
Temat: „Interdyscyplinarny system interaktywnej 
informacji naukowej i naukowo-technicznej”. 
Efekty:
� Korzystny wpływ na wizerunek kraju w Europie (w tym UE -

strategia Rozwoju Kraju 2007–2015) i w świecie; 
� Internetowa (powszechnie dostępna) prezentacja zasobów 

dziedzictwa kulturowego;
� Wewnętrzna integracja środowiska naukowego ze środowiskiem 

nauczycielskim środowiskami pasjonatów;
� Poszerzenie możliwości dydaktycznych na wszystkich 

poziomach nauczania.
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Inicjatywy wolności i otwartości

� Wolne i Otwarte Oprogramowanie 
(Free Software, Open Source)

� Otwarte treści (Open Content)
� Otwarty dostęp (Open Access)
� Otwarta nauka (Open Science) 
� Otwarte Zasoby Edukacyjne (Open Educational 

Resources)
� Wolna kultura (Free Culture)
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Stopnie otwartości

� 1. Pełna otwartość – publikacja na stronie 
internetowej wraz z zagwarantowaną pełnią praw do 
wykorzystania. Publikacja na wolnej licencji lub w 
domenie publicznej.

� 2. Publikacja częściowo otwarta – publikacja 
na stronie internetowej z częściowym zezwoleniem na 
wykorzystanie (np. w celach edukacyjnych).

� 3. Publikacja częściowo otwarta – publikacja 
na stronie internetowej bez kontroli dostępu, ale bez 
zagwarantowanych swobód wykorzystania treści (co 
oznacza „pełne prawa zastrzeżone”).

� 4. Publikacja zamknięta – publikacja w mediach 
tradycyjnych lub w serwisie internetowym z kontrolą 
dostępu do treści.

Źródło: http://koed.org.pl/pomoce-prawne/stopnie-otwartosci/

pełna 
otwarto ść

brak 
otwarto ści
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Definicja wolności

� Definicja Wolnych Dóbr Kultury
� Opublikowana w 2007 r. 
� Zakłada, że im łatwiej jest wykorzystywać i rozwijać dzieła, tym 

bogatsza staje się kultura.
� Określa wolności, które muszą charakteryzować "wolny" utwór i 

być zagwarantowane przez odpowiednią "wolną" licencję.

http://freedomdefined.org/Definition/Pl
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Podstawowe wolności (1)

� Wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu

Licencja musi zezwalać na dowolne użycie utworu, zarówno w 
zakresie prywatnym, jak i publicznym. Tam, gdzie ma to swoje 
zastosowanie, licencja powinna obejmować również dostępność 
wszelkich praw pochodnych ("prawa zależne"), takich jak prawo do 
wykonywania czy interpretowania utworu. Nie mogą istnieć od tego 
żadne wyjątki, na przykład powodowane względami politycznymi 
czy religijnymi. 
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Podstawowe wolności (2)

� Wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych 
w nim informacji 

Licencja musi zezwalać na dowolne korzystanie z informacji 
zawartych w dziele. Licencja nie może zabraniać na przykład 
wstecznej analizy kodu oprogramowania.
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Podstawowe wolności (3)

� Wolność redystrybucji 

Kopie dzieła mogą być sprzedawane, wymieniane lub rozdawane za 
darmo, jako część większego dzieła bądź kolekcji lub też jako 
niezależna całość. Ilość informacji dopuszczonej do kopiowania nie 
może podlegać ograniczeniom. Podobnie jakimkolwiek 
ograniczeniom nie może podlegać to, kto może wykonywać kopie 
ani to, na jakie medium informacje są skopiowane.
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Podstawowe wolności (4)

� Wolność dystrybucji dzieł pochodnych 

W celu umożliwienia każdemu ulepszania dzieła, licencja nie może 
ograniczać wolności dystrybuowania zmodyfikowanych wersji (bądź 
dla dzieł mających swoją fizyczną postać, dzieł będących w 
jakikolwiek sposób ich pochodnymi), niezależnie od zawartości oraz 
celu sporządzania takich modyfikacji. Jednakże mogą istnieć pewne 
ograniczenia mające na celu ochronę tych podstawowych wolności 
lub stwierdzenia wkładu w dzieło jego poprzednich autorów.
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Stopnie wolności licencji

� Copyright – wszelkie prawa zastrzeżone
� CC – pewne prawa zastrzeżone

� ��ND – bez utworów zależnych
� ��NC – w celach niekomercyjnych
� ��SA – na tych samych warunkach
� ��BY – uznanie autorstwa

� Wolne: CC-BY, CC-BY-SA
� Copyleft – GNU FDL, FreeArt. License
� Inne wolne licencje – FreeBSD, MIT
� PD – domena publiczna

pełna ochrona

pełna wolno ść
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Dodatkowe warunki wolności 
utworu

� Wolny utwór dostępny jest na wolnej licencji oraz spełnia 
dodatkowe warunki:
� Dostępność danych źródłowych,
� Wolny format,
� Brak ograniczeń technicznych,
� Brak innych restrykcji i ograniczeń.
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Otwarte Zasoby Edukacyjne

� Pojęcie użyte po raz pierwszy podczas Forum on the 
Impact of Open Courseware for Higher Education in 
Developing Countries przy UNESCO (2002).

� Raport OECD Giving Knowledge for Free: the 
emergence of Open Educational Resources wykazał, że 
w 2007 r. było dostępnych na świecie ponad 3000 
kursów z ponad 300 uniwersytetów.

� Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji (2008).
� Odnosi się do definicji wolnych dóbr kultury:

„Powszechnie dostępne zasoby edukacyjne udostępniane wraz 
z prawem do ich dalszego wykorzystywania i adaptacji (wolne 
licencje), rozwijane w otwarty sposób.”
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Przykłady OZE

� MIT OpenCourseWare
� http://ocw.mit.edu
� Materiały edukacyjne udostępniane przez jedną z najlepszych 

uczelni technicznych świata – Massachusetts Institute of 
Technology w USA. 

� Projekt uruchomiony w 2002 r. Udostępnia na licencji CC BY-
NC-SA ponad 1900 dokumentów w różnych formach (kursy 
szkoleniowe, nagrania audio/wideo wykładów oraz pełne teksty 
książek wykładowców MIT).

� Polskie biblioteki cyfrowe (ponad 30)
� http://fbc.pionier.net.pl 
� 40 tys. publikacji w 2006 – 493 tys. w 2010. Domena publiczna, 

licencje CC, licencje uczelniane, prace chronione z 
ograniczeniem dostępu.
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Przykłady OZE 

� WikiEducator
� http://www.wikieducator.org
� Działa od 2006 r. Z serwisu korzysta ponad 6000 wolontariuszy, 

którzy stworzyli ok. 8000 materiałów edukacyjnych. Materiały 
dostępne są na licencji CC BY-SA. 

� Wolne Podręczniki
� http://wolnepodreczniki.pl
� Projekt prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska. 

Materiały dostępne na licencji CC BY-SA.



16

Przykłady OZE – Projekty Wikimedia

� Projekty
� Wikipedia – encyklopedia 
� Wikisłownik – wielojęzyczny słownik
� Wikibooks – książki, podręczniki
� Wikiźródła – dokumenty źródłowe
� Wikinews – serwis informacyjny
� Wikicytaty – kolekcja cytatów
� Wikimedia Commons – repozytorium mediów

� Organizacje
� Wikimedia Foundation Inc.
� Stowarzyszenie Wikimedia Polska i inne
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Przykłady OZE – Projekty Wikimedia

� Pełna otwartość.
� Materiały udostępniane na wolnych licencjach 

(głównie: GFDL, CC-BY, CC-BY-SA, FAL) lub jako 
domena publiczna.

� Licencje pozwalają na dalsze wykorzystanie 
i modyfikacje.

� Treści współtworzone przez wolontariuszy.
� Dostępne za darmo dla każdego w Internecie.
� Działają na wolnym lub otwartym oprogramowaniu.
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Wikibooks – Podręczniki

� Matematyka dla liceum
� MediaWiki w obrazkach
� Zatrudnianie osób 

głuchoniewidomych
� Piwowarstwo domowe
� Szachy
� OGRE
� Wikijunior
� Inne http://pl.wikibooks.org
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� Manifest Domeny Publicznej
http://publicdomainmanifesto.org

� Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych 
http://koed.org.pl/2010/03/przewodnik-po-oze

� Anatomia wolnych licencji
http://pl.wikimedia.org/wiki/Plik:Broszura_o_licencjach.pdf

� HORIZON Report
http://www.nmc.org/news/nmc/2010-horizon-report-released

� Przewodnik po otwartej nauce
http://otwartanauka.pl/przewodnik-po-otwartej-nauce

Otwarta wiedza i edukacja – dalsza lektura

Koalicja Otwartej Edukacji
http://koed.org.pl
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Dziękuję
agnieszka.kwiecien@[pwr.wroc.pl, wikimedia.pl]

Tekst prezentacji dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0
Wykorzystane loga są zastrzeżonymi znakami towarowymi.
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