
Otwarte zasoby edukacyjne na uczelni, 
skąd brać i jak z nich korzystać?
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Link do prezentacji

bit.ly/otwarteuwb

http://bit.ly/otwarteuwb


Dlaczego udostępniać?



„Będę znany, będę miał nazwisko. 
Ludzie czasem nawet dojdą do 
wniosku, że muszą zacytować.”

Prof. Włodzimierz Lengauer

 „Nie czuję się jakąś zachłanną, 
zawistną właścicielką swoich praw 

intelektualnych.”
Prof. Maria Poprzęcka 

https://bon.edu.pl/
https://bon.edu.pl/


Publikacje i dane badawcze: depot.ceon.pl

https://depot.ceon.pl/


Wydawnictwo De Gruyter Open

http://www.degruyteropen.com/


Baza Czasopism Humanistycznych: BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/


Biblioteka Cyfrowa Folger poświęcona Szekspirowi

https://www.folger.edu/the-collection


Biblioteka Cyfrowa Polona

https://polona.pl/


Akademickie kursy wideo MIT Open Coursware 

https://ocw.mit.edu/index.htm


Portal otwartych zasobów PWr

http://oze.pwr.edu.pl/


Otwarte podręczniki akademickie AGH

https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php


Otwarte podręczniki akademickie OpenStax

https://openstax.org/


Blog naukowy: Warsztat badacza komunikacji

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/


Dlaczego ważna jest 
możliwość przetwarzania?



Platforma dla wykładowcy do modyfikowania podręczników
OpenStax

https://legacy.cnx.org/


Otwarte zasoby edukacyjne AGH

http://open.agh.edu.pl/


Otwarte symulacje PhET Colorado

https://phet.colorado.edu/


Podręcznik akademicki otwarty na komentarze z Hypothesis

https://web.hypothes.is/


Otwarte narzędzia badań: HistoryPin

https://www.historypin.org/en/


Dlaczego ważne są w tym 
prawo i licencje?



Większość dostępnych zdjęć i treści w sieci, 
nawet za darmo, jest chroniona przez prawo 
autorskie.

Część zdjęć i treści dostępna jest z 
dodatkowymi prawami do bezpiecznego 
wykorzystania.



Creative Commons?
Model automatycznej, pełnej ochrony 

“wszystkie prawa zastrzeżone” 

zastępują modelem jasnych zezwoleń i wymagań 

“pewne prawa zastrzeżone”



Wolne i otwarte zdjęcie 
Czesława Miłosza, aut. 
Artura Pawłowskiego, 
Wikimedia Commons, CC 
BY-SA

Atrybucja (prawa osobiste) Otwarta licencja (prawa majątkowe)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Wyszukiwanie z filtrowaniem wyników po prawach 
autorskich w Google

Kliknij na Narzędzia / Oznaczone do 
ponownego wykorzystania



Creative Commons Uznanie autorstwa:
Tak utwór można kopiować, modyfikować, wykonywać i 
rozpowszechniać, również komercyjnie, pod warunkiem 
podania informacji o autorach i licencji (można zmieniać licencje 
dla utworów zależnych). 

Tworząc materiały, które mają być dostępne na tej licencji 
można korzystać z własnych utworów, takich do których 
posiada się pełnię praw autorskich majątkowych lub dostępnych 
w domenie publicznej lub na Creative Commons Zero.



Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych 
warunkach:
Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, 
przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na 
utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja i podamy 
dane autora. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej 
siostrzane projekty.

Tworząc materiały, które mają być dostępne na tej licencji 
można korzystać z własnych utworów, takich do których 
posiada się pełnię praw autorskich majątkowych lub dostępnych 
w domenie publicznej lub na Creative Commons Zero.





Jak oznaczyć artykuł/materiał/stronę 
WWW?

https://creativecommons.org/choose/?lang=p
l 

https://creativecommons.org/choose/?lang=pl
https://creativecommons.org/choose/?lang=pl










Drukowane publikacje 
wydane na licencjach 
Creative Commons.



Więcej na temat licencji Creative Commons: creativecommons.pl

Wzory umów (z instrukcją) na przeniesienie praw i udzielanie licencji do 
pobrania: koed.org.pl/pl/wzory-umow/ 

Dyżur prawnika i zebrane pytania i odpowiedzi dot. prawa autorskiego:
prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/ 

Katalog materiałów i stron z zasobami na licencjach Creative Commons i w 
domenie publicznej: otwartezasoby.pl 

http://creativecommons.pl
http://koed.org.pl/pl/wzory-umow/
http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/
http://otwartezasoby.pl


Narzędzia publikacji i archiwizacji
Gdzie i jak za darmo i efektywnie publikować 

rezultaty projektu?



Zdjęcia: flickr.com 



Serwis do publikacji 
prezentacji Slideshare z 
wbudowanym 
oznaczeniem licencji, na 
której dostępna jest 
prezentacja. Prezentacje z wbudwanym oznaczeniem licencji 

Creative Commons: slideshare.net 



Dokumenty, proste ebooki, prezentacje: Google Docs

http://www.google.pl/intl/pl/docs/about/


Generowanie plików typu ebook za pomocą google 
docs: www.google.pl/intl/pl/docs/about/ 



Publikacje i dane badawcze: depot.ceon.pl



Więcej na temat publikowania otwartych zasobów edukacyjnych 
otwartezasoby.pl/pierwsze-kroki-do-tworzenia-i-publikowania-otwartych-
zasobow-edukacyjnych/ 

Wolne licencje w nauce: 
http://nck.pl/baza-badan/302599-2013-wolne-licencje-w-nauce-instrukcja
-drugie-wydanie/ 

Kurs dla nauczycieli akademickich o tworzeniu i korzystaniu z otwartych 
zasobów:
http://www.exploerercourse.org/pl/ 

http://otwartezasoby.pl/pierwsze-kroki-do-tworzenia-i-publikowania-otwartych-zasobow-edukacyjnych/
http://otwartezasoby.pl/pierwsze-kroki-do-tworzenia-i-publikowania-otwartych-zasobow-edukacyjnych/
http://nck.pl/baza-badan/302599-2013-wolne-licencje-w-nauce-instrukcja-drugie-wydanie/
http://nck.pl/baza-badan/302599-2013-wolne-licencje-w-nauce-instrukcja-drugie-wydanie/
http://www.exploerercourse.org/pl/


Dziękuję!
Kontakt:
✘ kamilsliwowski@gmail.com
✘ Newsletter tinyletter.com/kamilsliwowski
✘ Link do prezentacji: bit.ly/otwarteuwb

mailto:kamilsliwowski@gmail.com
https://tinyletter.com/kamilsliwowski
http://bit.ly/otwarteuwb

