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ZASOBY EDUKACYJNE W SIECI - PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI 
KAROLINA GRODECKA 

 
 
1. ZASOBY SĄ PO TO, ABY Z NICH KORZYSTAĆ  

 Internet to pierwsze miejsce, które odwiedzamy w poszukiwaniu potrzebnych informacji, także tych 

daleko bardziej zaawansowanych niż godziny otwarcia urzędu, dane teleadresowe czy rozkład jazdy pocią-

gów. Nowe media i narzędzia web 2.0, zmieniły sposób, w jaki korzystamy z zasobów Internetu. Powstały 

łatwe w obsłudze i zarządzaniu platformy do publikacji treści i kanały komunikacji usprawniające jej wymia-

nę, ale także ocenę. Dzięki nowej technologii każdy z nas może jednocześnie korzystać z zasobów, które są 

dostępne publicznie w Internecie, ale także je współtworzyć, adaptować istniejące i dzielić się efektami. Z 

biernych odbiorców informacji, możemy szybko stać się aktywnymi ich użytkownikami, ale także autorami 

zasobów o nowej jakości. Założenie bloga w darmowym serwisie to działanie, które sprowadza się do kilku 

kliknięć, a zredagowanie hasła w Wikipedii to kwestia rejestracji i wprowadzenia treści za pomocą edytora 

tekstu, który nie różni się zasadniczo od podstawowych opcji OpenOffice’a.  

 Błyskawiczny rozwój wielu portali społecznościowych, w których użytkownicy głównie publikują 

swoje prace oraz tworzą sieci kontaktów (np. SlideShare czy YouTube) pokazuje, że ludzie chcą i potrzebują 

dzielić się z innymi tym, co robią. Ta idea z powodzeniem została przeniesiona także na grunt edukacji. Nau-

czyciele zaczęli publikować materiały, które tworzą i wykorzystują na lekcjach. W efekcie powstała ogromna 

baza materiałów dydaktycznych, z których możemy korzystać w bardziej lub mniej swobodny sposób okre-

ślany przez autorów lub wydawców. Zdecydowanie najwięcej swobody gwarantują Otwarte Zasoby Eduka-

cyjne oraz zasoby w Domenie publicznej. 

 

2. OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE 

 Otwarte Zasoby Edukacyjne, OZE (ang. Open Educational Resources, OER) definiowane są jako te 

materiały, które są publicznie dostępne w internecie (bez kontroli dostępu), opublikowane wraz z prawem 

do dalszego wykorzystania (w tym celu zalecane jest stosowanie tzw. wolnych licencji) i najczęściej rozwijane 

w otwarty sposób (KOED, 2010). Innymi słowy Otwarte Zasoby Edukacyjne to materiały dostępne do dalsze-

go wykorzystania, bez konieczności pytania kogokolwiek o zgodę. Zasoby mogą mieć formę podręczników, 

kursów online, syllabusów, testów, multimediów, oprogramowania i innych narzędzi, które można wykorzy-

stać w procesie nauczania i uczenia się. Mówiąc ogólnie, mogą to być materiały dedykowane, opracowane 

na potrzeby programu kształcenia lub każdy inny zasób, który w procesie kształcenia można wykorzystać.  

 Czemu stanowią one tylko część cyfrowych materiałów, które możemy znaleźć w sieci? Ponieważ nie 

wszystkie osoby, które publikują w Internecie swoje prace chcą się nimi dzielić w tak otwarty sposób, a część 

z nich może po prostu nie być świadoma, że istnieją takie mechanizmy.  

 

3. DOMENA PUBLICZNA 

 Domena publiczna to ta część kultury i twórczości, co do której wygasły prawa majątkowe twórców. 

Zgodnie ze współczesnym polskim prawem autorskim oryginalne prace literackie, dzieła sztuki, utwory mu-

zyczne itp. są chronione prawem od momentu ich stworzenia aż do 70 lat od śmierci autora/współtwórców. 

Po tym czasie wygasa autorskie prawo majątkowe, a utwór wchodzi do domeny publicznej i każdy może go 

dowolnie wykorzystywać na wszelkich polach eksploatacji. Zasoby Domeny publicznej powiększają się każ-

dego 1 stycznia nowego roku.  

 

 

4. DOSTĘP DOSTĘPOWI NIE RÓWNY 

 Trzeba pamiętać, że nawet jeśli zasoby są publicznie dostępne w Internecie i znaleźliśmy je za po-

mocą wyszukiwarki, nie oznacza to, że możemy je dowolnie wykorzystywać. W większości przypadków okaże 

się, że treści są chronione prawem autorskim i jedyne co możemy z nimi zrobić to przeczytać lub skorzystać z 
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fragmentów na potrzeby przygotowania lub przeprowadzenia lekcji (tzw. dozwolony użytek publiczny z 

ustawy o prawie aut. i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r).  

 Jednak dzięki Web 2.0 i możliwości łatwej publikacji w formie cyfrowej powstały mechanizmy alter-

natywne do prawa autorskiego, które bazują na jego zapisach, ale są bardziej elastyczne. Jednym z takich 

mechanizmów są licencje Creative Commons, które pozwalają autorom zrzec się niektórych praw do wła-

snych prac na rzecz swobód ich odbiorców. Dzięki temu, np. zbiór zadań z historii opracowany w j. angiel-

skim może być swobodnie przetłumaczony na j. polski, co przy “tradycyjnym” systemie prawa autorskiego 

byłoby zabronione lub wymagałoby skontaktowania się z autorem lub wydawcą i otrzymania zgody na tłu-

maczenie.  

 

4.1 Licencje Creative Commons (CC) 
 Creative Commons to licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa za-

strzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. 

Licencje CC wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić autorowi przekazanie innym części przysługujących 

mu praw. Nie wymagają całkowitego zrzeczenia się praw autorskich. Autor ma do wyboru zestaw czterech 

różnych warunków udostępnienia swojego utworu, dzięki temu może samodzielnie określić zasady, na któ-

rych chce dzielić się swoją twórczością z innymi (Hofmokl i in., 2009): 

 

 
  

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego 

podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane 

nazwisko autora pierwowzoru. 

 

Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie 

utworów zależnych nie jest dozwolone.  

 

Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie 

na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.  

 

Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego 

podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych. 
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Zestaw tych warunków tworzy 6 różnych licencji Creative Commons, które są bardziej lub mniej otwarte.  

Licencja Symbol 
Sposób wykorzysta-

nia 
Co można robić z utworem 

Uznanie autorstwa 
(BY) 

 

Komercyjny 

i niekomercyjny 

•Kopiować 

•Zmieniać 

•Rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór 

•Publikować na dowolnej licencji 

Uznanie autorstwa 

– Na tych samych 

warunkach (BY-SA) 

 

Komercyjny 

i niekomercyjny 

•Kopiować 

•Zmieniać 

•Rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór 

•Publikować tylko na takiej samej licen-

cji jak licencja oryginału 

Uznanie autorstwa 

– Bez utworów 

zależnych (BY-ND) 

 

Komercyjny 

i niekomercyjny 

•Kopiować 

•Rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór tylko 

w jego oryginalnej postaci 

•Publikować na dowolnej licencji 

Uznanie autorstwa 

– Użycie niekomercyj-

ne 

(BY-NC) 

 

Tylko niekomercyjny •Kopiować 

•Zmieniać 

•Rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór 

•Publikować na dowolnej licencji 

Uznanie autorstwa 

– Użycie niekomercyj-

ne 

– Na tych 

samych warunkach 

(BY-NC-SA) 

 

Tylko niekomercyjny •Kopiować 

•Zmieniać 

•Rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór 

•Publikować tylko na takiej samej licen-

cji jak licencja oryginału 

Uznanie autorstwa 

– Użycie niekomercyj-

ne 

– Bez 

utworów zależnych 

(BY-NC-ND) 

 

Tylko niekomercyjny •Kopiować 

•Rozprowadzać, przedstawiać 

i wykonywać utwór 

•Publikować na dowolnej licencji 
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4.2 Piramida otwartości 
Pomocna w uporządkowaniu stopni dostępu i swobód wykorzystania treści cyfrowych jest piramida otwar-
tości. Na czubku piramidy znajduje się najwyższy stopień otwartości i dostępności zasobów. Na dole mamy 
zupełny brak otwartości i swobód wykorzystania. 
 

 
Rys. 1. Piramida otwartości (Grodecka, Śliwowski, 2011) 

 
 
5. KATALOG ZASOBÓW EDUKACYJNYCH 1   
 
 W tej części przewodnika znajduje się katalog zasobów, które zostały opracowane w ramach projek-
tów edukacyjnych realizowanych na poziomie instytucjonalnym, narodowym lub międzynarodowym.  
  Znajdują się tutaj zasoby zarówno otwarte, jak i te, które są udostępniane na zasadzie otwartego 
dostępu, do których wszelkie prawa są zastrzeżone. Zasoby zostały podzielone wg typu zasobu oraz, w przy-
padku materiałów dedykowanych dla szkół, według przedmiotu. Przy każdym zasobie znajduje się link, krótki 
opis zawartości oraz licencja, która dla ułatwienia identyfikacji zakresu wykorzystania zasobów została do-
datkowo oznaczona kolorem z piramidy otwartości.  
 
 

                                                
1  Ta część przewodnika została opracowana w oparciu o katalog OZE opublikowany w Przewodniku po Otwartych Zasobach 
Edukacyjnych (Grodecka, Śliwowski, 2011). 

` 

 

Domena publiczna, 

CC BY, CC BY-SA 

 

Pełna otwartość / wolna publikacja - publikacja 

na stronie internetowej wraz z gwarancją 
pełnego prawa do wykorzystania,  kopiowania, 

dystrybuowania, przerabiania itp. 

 

 Publikacja częściowo otwarta - publikacja dostępna 
na stronie internetowej z możliwością ponownego 

wykorzystania, ale ograniczona warunkami 

wykorzystania np. tylko niekomercyjnego, bez 
utworów zależnych 

 

CC BY-NC, CC BY-ND,  

CC BY-NC-SA, 

CC BY-NC-ND 

 

 
Publikacja Open Access - publikacja dostępna na 

stronie internetowej bez kontroli dostępu, ale bez 

zagwarantowania swobód wykorzystania treści - czyli 

na zasadzie “Pełne prawa zastrzeżone”  

 

Open Access / Wszystkie 

prawa zastrzeżone 

 

 

Publikacja zamknięta - tradycyjne (druk) lub 

elektroniczne, ale objęte kontrolą dostępu do treści 

wymaga logowania, rejestracji, wniesienia opłaty, często z 
zastosowaniem systemu zabezpieczeń DRM itp.  

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone + 
limity dostępu - logowanie, 

rejestracja, wniesienie opłaty, 

systemy zabezpieczeń DRM 
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5.1 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, SCENARIUSZE LEKCJI I WOLNE PODRĘCZNIKI 
 

Zasób Typ Opis Licencja 

Platforma Akademii 
Orange 

http://www.akademi
aorange.pl 

baza efektów pro-
jektów edukacji 

medialnej w kate-
goriach: film, inte-

gracja, muzyka, 
edukacja, technolo-
gie, teatr, fotogra-
fia, sztuki plastycz-
ne, muzeum, mój 

region) 

Baza efektów powstałych w ramach 80 projek-
tów, w których dzieci i młodzież tworzyły mu-
zykę w oparciu o techniki cyfrowe, przygoto-
wywały gry edukacyjne, interaktywne mapy 
regionów, wideo dokumentacje, przeprowa-
dzały eksperymenty artystyczne, zapoznawały 
się z innymi kulturami. 

CC BY  

Włącz Polskę 

http://195.136.199.8
0/wlaczpolske/  

podręcznik, moduły 
edukacyjne, teksty, 
grafika, multimedia 
z języka polskiego, 

historii, 
geografii i edukacji 

wczesnoszkolnej 

"Włącz Polskę" oferuje materiały edukacyjne 
dla polskich dzieci uczących się za granicą. Ma-
teriały udostępniane są w formie gotowych 
zestawów lub za pomocą narzędzia do tworze-
nia własnych modułów. 
 

CC BY-SA 
 

Wolne Pod-
ręczniki 

http://wolne
podreczniki.pl  

podręczniki szkolne: 
matematyka, fizyka, 
geografia, angielski, 

muzyka, 
informatyka 

To materiały edukacyjne przygotowywane 
przez nauczycieli i dostosowane do potrzeb 
czasów cyfrowej rewolucji. Wszystkie te mate-
riały dostępne są za darmo, dzięki udostępnie-
niu na wolnej licencji można je bez przeszkód 
zmieniać i wykorzystywać do własnych po-
trzeb. Opracowywane w ramach projektu Fun-
dacji Nowoczesna Polska.  

CC BY-SA 

Baza narzędzi dydak-
tycznych IBE 

http://bnd.ibe.edu.pl
/  

zadania na lekcję j. 
polskiego, historii, 
matematyki, biolo-
gii, chemii, fizyki i 

geografii 

Zbiór zadań do pracy z uczniem udostępniony 
przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wsparcie 
dla nauczycieli, którzy poszukują ciekawych 
pomysłów na urozmaicenie lekcji polskiego, 
historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i 
geografii. Baza powstała na zamówienie Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej w ramach pro-
gramu strukturalnego Kapitał Ludzki. 

CC  
BY-NC-SA 

http://www.akademiaorange.pl/
http://www.akademiaorange.pl/
http://195.136.199.80/wlaczpolske/
http://195.136.199.80/wlaczpolske/
http://wolnepodreczniki.pl/
http://wolnepodreczniki.pl/
http://bnd.ibe.edu.pl/
http://bnd.ibe.edu.pl/
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Fundacja No-
we Media -  
e-Lekcje  

http://e-
lekcje.org  

e-lekcje  

(wideo, prezentacje 
multimedialne) 

dziennikarstwo w 
sieci  

Serwis MAM - Młodzieżowa Akcja 
Multimedialna - prowadzony przez Fundacje 
Nowe Media, ma na celu przygotowanie 
młodzieży do twórczego korzystania z mediów. 
Adresowany do osób w wieku 13-19 lat - 
zarówno uczniów gimnazjów i liceów, jak i 
uczestników wszelkich grup formalnych (np. 
stowarzyszeń) i nieformalnych. Zawiera 
materiały dla młodych redaktorów i ich 
nauczycieli, porady niezbędne każdemu 
surfującemu po sieci i publikującemu w niej, 
konspekty warsztatów 

Licencje 
Creative 

Commons  

(większoś
ć  

CC BY-SA) 

Scholaris  

http://www.scholaris
.pl/  

materiały dydak-
tyczne w bardzo 
wielu formatach 

Baza materiałów dydaktycznych dla nauczania 
przedszkolnego, wczesnoszkolnego, szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Zarówno scenariusze lekcji i pomysły 
na ćwiczenia, jak i gotowe do wykorzystania 
symulacje, prezentacje, zdjęcia, filmy wideo, 
karty osiągnięć, e-lekcje, quizy i wiele innych.  

Wszystkie 
prawa za-
strzeżone 

Edux.pl 

http://www.edukacja
.edux.pl/ 

konspekty zajęć, 
konkursów, sylabu-
sy, przykłady ćwi-

czeń  
 

W serwisie edux.pl zamieszczane są nadsyłane  
publikacje edukacyjne nauczycieli rozmaitych 
szczebli kształcenia - od nauczania przedszkol-
nego po szkołę wyższą oraz nauczanie specjal-
ne, dodatkowe jak świetlica czy koła zaintere-
sowań, działalność biblioteczna.  

Wszystkie 
prawa za-
strzeżone 

Open AGH 

http://open.a
gh.edu.pl  

kursy, wykłady, 
ćwiczenia, 
symulacje, 

kompendia głównie 
z nauk ścisłych  

Open AGH to repozytorium otwartych zaso-
bów edukacyjnych (OZE) przygotowanych 
przez pracowników, doktorantów i studentów 
naszej uczelni. Pomysłodawcą, twórcą i admi-
nistratorem samego serwisu jest Centrum e-
Learningu AGH. Działa od początku 2010 roku. 
Obecnie znajduje się około 90 kursów. 

CC  

BY-NC-SA 

ZASOBY ANGLOJĘZYCZNE  

Conversational Ameri-
can English/Textbook 

http://paragogy.net/i
ndex.php?title=ENG_
099_Conversational_
American_English/Te
xtbook&oldid=306&
printable=yes 

podręcznik do j. 
angielskiego 

Wolny podręcznik do nauki konwersacji w j. 
angielskim. Składa się z zestawu ćwiczeń i po-
leceń dla ucznia, uzupełnionych o teksty i ma-
teriały, z którymi należy się zapoznać. Zbudo-
wany w oparciu o wolne zasoby.  

Domena 
publiczna 

(CC0) 

http://e-lekcje.org/
http://e-lekcje.org/
http://www.scholaris.pl/
http://www.scholaris.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/
http://open.agh.edu.pl/
http://open.agh.edu.pl/
http://paragogy.net/index.php?title=ENG_099_Conversational_American_English/Textbook&oldid=306&printable=yes
http://paragogy.net/index.php?title=ENG_099_Conversational_American_English/Textbook&oldid=306&printable=yes
http://paragogy.net/index.php?title=ENG_099_Conversational_American_English/Textbook&oldid=306&printable=yes
http://paragogy.net/index.php?title=ENG_099_Conversational_American_English/Textbook&oldid=306&printable=yes
http://paragogy.net/index.php?title=ENG_099_Conversational_American_English/Textbook&oldid=306&printable=yes
http://paragogy.net/index.php?title=ENG_099_Conversational_American_English/Textbook&oldid=306&printable=yes
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Connexions 

http://cnx.org
/ 

materiały z nauk 
społecznych ścisłych, 

humanistycznych  

Connexions repozytorium otwartych materia-
łów edukacyjnych tworzone od 1999 r. przez 
pracowników amerykańskiego Rice University. 
Blisko 10 tys. modułów, zebranych w blisko 
500 kolekcjach. Moduły to „małe porcje wie-
dzy” łączone w kolekcje, które są alternatywą 
dla tradycyjnych podręczników akademickich. 

CC BY  

 

Curriki 

http://www.c
urriki.org/xwi
ki  

materiały z nauk 
społecznych,ścisłyc

h, humanistycznych  

Kolekcja ponad 36 tys. materiałów 
edukacyjnych na poziomie nauczania w szkole 
średniej. Plany lekcji, sylabusy, pełne kursy, w 
formie tekstowej, audio lub wideo. Materiały 
na poziomie nauczania szkoły średniej. 

CC BY  

(jeżeli nie 
określono 

inaczej) 

Zasoby Saylor Founda-

tion - Free Education  

http://www.saylor.or

g/  

pełne kursy z wielu 

dyscyplin 

bogata baza materiałów do kursów z biologii, 

administracji biznesu, chemii, informatyki, 

ekonomii, angielskiego, historii, matematyki, 

inżynierii mechaniki, nauk politycznych i psy-

chologii. Baza jest cały czas rozwijana - kursy 

ukończone w całości są odpowiednio oznaczo-

ne.  

CC BY  

PhET (Physics 
Education 
Technology 

http://phet.c
olorado.edu/
new/index.ph
p  

symulacje z fizyki Biblioteka 49 symulacji (Java, Flash) 
zaprojektowane do nauczania i uczenia się 
fizyki w ramach projektu Technologii 
Uniwersytetu Kolorado. Symulacje są 
animowane, interaktywne. Pozwalają na 
uczenie się poprzez badanie. Podkreślają 
związek między realnymi zjawiskami życia i 
nauki. Symulacje można oglądać online lub 
pobrać i umieścić na własnej 
stronie/platformie e-learningowej. 

CC BY  

lub  

GNU FDL  

Wikiversity 

http://en.wikiversity.
org  

materiały 
edukacyjne w 

różnych formatach 

Projekt Fundacji Wikimedia, który wydzielił się 
w 2005 r. z Wikibooks. Obecnie działa w jede-
nastu językach. Wikiversity jest agregatorem 
treści z pozostałych projektów Wikimedia two-
rząc na ich bazie gotowe do użycia w szkołach i 
na uczelniach zestawy materiałów edukacyj-
nych, od podręczników przez ćwiczenia po 
scenariusze lekcji i wskazówki dydaktyczne dla 
nauczycieli.  Anglojęzyczna wersja Wikiversity 
zawiera ponad 14 tys. zbiorów materiałów 
edukacyjnych. 

CC BY-SA 

oraz 

 GNU FDL 

http://cnx.org/
http://cnx.org/
http://www.curriki.org/xwiki
http://www.curriki.org/xwiki
http://www.curriki.org/xwiki
http://www.saylor.org/
http://www.saylor.org/
http://phet.colorado.edu/new/index.php
http://phet.colorado.edu/new/index.php
http://phet.colorado.edu/new/index.php
http://phet.colorado.edu/new/index.php
http://en.wikiversity.org/
http://en.wikiversity.org/
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Wikispecies 

http://species.wikim
edia.org  

biologia - opisy 
gatunków, zdjęcia 

Kolejny projekt Fundacji Wikimedia, będący 
wielojęzycznym katalogiem gatunków biolo-
gicznych. Katalog jest oparty na ścisłej, łaciń-
skiej terminologii i systematyce gatunków. Za-
wiera krótkie opisy gatunków w kilku językach 
oraz ich zdjęcia. Podobnie jak Wikimedia 
Commons ma charakter wielojęzyczny, bez 
określonego języka wiodącego. Posiada opisy 
ponad 234 tys. gatunków. Od 2009 roku 
współpracuje z recenzowanym czasopismem 
naukowym ZooKeys. 

CC BY-SA 

MIT OCWC 

http://ocw.mit.edu  

wykłady, notatki, 

ćwiczenia, testy, 

wideo 

Ponad 2000 kursów z dziedzin zarówno tech-

nologicznych jak i humanistycznych opracowa-

nych przez pracowników MIT.  

CC  

BY-NC-SA 

Open Learn 

http://openlearn.ac.

uk  

kursy online Fragmenty otwartych kursów online prowa-

dzonych na Open University UK do samodziel-

nego studiowania. Każdy kurs posiada kopię do 

pobrania i odtworzenia na platformie Moodle. 

CC 

 BY-NC-SA 

Merlot 

http://www.merlot.o

rg/merlot/index.htm  

tekst, podręczniki, 

moduły edukacyjne 

 

Program otwartych podręczników Uniwersyte-

tu Stanowego Kalifornii zawiera kilkanaście 

tysięcy materiałów i kursów, z czego ponad 

3000 dostępne jest na licencjach Creative 

Commons. 

 

Różne 

licencje 

 

 
 
DLA NAJMŁODSZYCH 

Zabawnik 

http://zabawnik.org/  

gry i zabawy dla 
dzieci 

zbiór 150 pomysłów na gry i zabawy dla dzieci 
– od wyliczanek poprzez gry planszowe, aż po 
teatr. Idealna lektura na wakacje, na deszcz i 
na słońce. 

CC BY-SA 

Kula - kultura w sieci 
dla dzieci 

http://www.kula.gov.
pl/  

animowana kultura 
i historia polski  

Serwis Kula.gov.pl to animowana mapa Polski, 
która przedstawia historię i kulturę ważnych 
historycznie miast w Polsce. W dziale Dla nau-
czycieli szczegółowe scenariusze ćwiczeń dla 
uczniów.  

Wszystkie 
prawa za-
strzeżone 

Ciufcia 

http://ciufcia.pl/ 

gry edukacyjne  darmowe gry edukacyjne dla dzieci online, 
wyspa gier dla najmłodszych w wieku od 2 do 
6 lat 

Wszystkie 
prawa za-
strzeżone 

 
 
 
5.2. TEKSTY LITERACKIE I TEKSTY ŹRÓDŁOWE 
 

http://species.wikimedia.org/
http://species.wikimedia.org/
http://ocw.mit.edu/
http://openlearn.ac.uk/
http://openlearn.ac.uk/
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://zabawnik.org/
http://www.kula.gov.pl/
http://www.kula.gov.pl/
http://ciufcia.pl/
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Zasób Typ Opis Licencja 

Biblioteka Cy-
frowa Polona  

http://www.p
olona.pl/dlibr
a 

publikacje dotyczą-
ce wybranych 

aspektów polskiej 
literatury, kultury i 

historii 

Powstała w 2006 roku, gromadzi najważniejsze 
wydania tekstów literackich i naukowych, do-
kumentów historycznych, czasopisma, grafikę, 
fotografię, nuty, mapy, czasopisma, książki, 
dokumenty życia społecznego (ulotki i ode-
zwy), rękopisy, stare druki oraz zbiory ikono-
graficzne i muzykalia. Obecnie zawiera 23211 
publikacji 

Domena 
publiczna  

Biblioteka Lite-
ratury Polskiej 
w Internecie  

http://literat.
ug.edu.pl 

teksty literackie Repozytorium mniej i bardziej znanych pol-
skich tekstów literackich, znajdujących się w 
domenie publicznej, począwszy od “Boguro-
dzicy” po powieści Stefana Żeromskiego.  Pro-
jekt jest realizowany na Uniwersytecie Gdań-
skim w ramach grantu  “Public Domain” UNE-
SCO.  Zawiera też skany starodruków. 

Domena 
publiczna  

Szkolna Biblio-
teka Interne-
towa Wolne 
Lektury 

http://wolnel
ektury.pl  

teksty lektur 
szkolnych 

Teksty lektur szkolnych, które są zalecane do 
użytku przez MEN, i które trafiły już do dome-
ny publicznej więc nie są związane rygorami 
prawa autorskiego. Są opracowane, opatrzone 
komentarzem i udostępnione w kilku forma-
tach (html, odt, txt i pdf). Można je bezpłatnie 
przeglądać, ściągać na swój komputer, a także 
udostępniać innym. Są dostępne on-line i do 
ściągnięcia. Projekt realizowany przez Fundację 
Nowoczesna Polska. Działa od 2007 roku. 

Domena 
publiczna 
CC BY-SA 

Wikibooks  

http://pl.wiki
books.org 

wolne podręczniki  

i książki 

Zbiór darmowych i tworzonych wspólnie 
tekstów o układzie i przeznaczeniu podobnym 
do papierowych książek. Spis dostępnych 
książek w zakładce ‘Księgozbiór’. Obecnie 
posiada 4688 rozpoczętych modułów i 
artykułów. Projekt uruchomiony w 2004 r. 

CC BY-SA  

(od 
2009; 

wcześnie
j GNU 
FDL) 

Wikiźródła  

http://pl.wikis
ource.org/ 

teksty źródłowe Projekt siostrzany Wikipedii. Celem jest stwo-
rzenie wolnego repozytorium tekstów źródło-
wych oraz ich tłumaczeń w postaci stron wiki. 
Udostępniane są: oryginalne, wcześniej opubli-
kowane utwory, teksty i dokumenty historycz-
ne rangi państwowej lub międzynarodowej, 
tłumaczenia oryginalnych tekstów,, kody źró-
dłowe dostępne jako własność publiczna lub 
na licencji zgodnej z GNU FDL, tłumaczenia 
słów lub zwrotów, podsumowania, odesłania i 
inne informacje o tekście w postaci przypisów 
wyraźnie oddzielonych od utworu. 

CC BY, CC 
BY-SA  

lub  

GNU FDL 

http://www.polona.pl/dlibra
http://www.polona.pl/dlibra
http://www.polona.pl/dlibra
http://literat.ug.edu.pl/
http://literat.ug.edu.pl/
http://wolnelektury.pl/
http://wolnelektury.pl/
http://pl.wikibooks.org/
http://pl.wikibooks.org/
http://pl.wikisource.org/
http://pl.wikisource.org/
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Wikicytaty 

http://pl.wiki
quote.org  

cytaty Polska wersja serwisu Wikiquote, siostrzanego 
projektu Wikipedii. Powstała polska w 2004 
roku. Wikicytaty są obecnie trzecią pod wzglę-
dem wielkości wersją językową – zawierają 
ponad 11,806 tysiąca artykułów. Projekt zawie-
ra tworzoną w trybie wiki bazę cytatów, które 
są indeksowane tematycznie oraz osobowo. 

CC BY-SA 

oraz  

GNU FDL 

Federacja Bi-
bliotek Cyfro-
wych 

http://fbc.pio
nier.net.pl/ow
oc/  

zasoby polskich 
bibliotek cyfrowych 

Od roku 2002 budują narodowy zasób cyfrowy, 
wiele materiałów z tego zasobu udostępniają 
w sposób otwarty. Wzbogacają polską domenę 
publiczną, wdrażają międzynarodowe standar-
dy w tym także wolne licencje. Wprowadziły 
swoje kolekcje do wspólnego repozytorium 
europejskiego “Europeana”. 

Różne 
licencje 

ZASOBY ANGLOJĘZYCZNE  

Project Guten-
berg  

http://www.g
utenberg.org  

książki (literatura 
piękna) 

 

Tworzona przez wolontariuszy biblioteka 
cyfrowa, w której znajdują się książki będące w 
domenie publicznej. Obecnie ponad 28 000 
książek. Większość z nich to literatura piękna, 
głównie w języku angieskim, choć są również 
tytuły obcojęzyczne. 23 tytuły polskie. Teksty 
nie są chronione prawami autorskimi, 
ponieważ nigdy nie były tymi prawami 
obłożone (najstarsze teksty) lub prawa te 
wygasły) 

Domena 
publiczna 

The Internet 
Archive 

http://archive
.org  

książki, fotografie, 
filmy, nagrania pro-
gramów telewizyj-
nych i audycji ra-

diowych, nagrania 
muzyczne, dawne 
wersje programów 

 

Największe internetowe archiwum zasobów 
multimedialnych oraz archiwum historii 
Internetu. W skład wchodzą: Otwarta 
Biblioteka (skatalogowanych 20 mln pozycji, a 
także pełne teksty 400 000 książek) i Kolekcja 
plików multimedialnych (123,000 filmów, 
50,000 koncertów, 268,000 nagrań). Książki i 
większość plików muzycznych i filmowych jest w 
domenie publicznej. W przypadku niektórych 
plików multimedialnych - wolne licencje CC BY 
i BY-SA 

Domena 
publiczna,

wolne 
licencje 

 
 

http://pl.wikiquote.org/
http://pl.wikiquote.org/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://archive.org/
http://archive.org/
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5.3. AUDIOKSIĄŻKI 
 

Zasób Typ Opis Licencja 

Czytamy Słu-
chając 

http://czytam
ysluchajac.pl/  

audioksiążki 

podcasty literackie 

Profesjonalne nagrania tekstów literackich ze 
zbiorów szkolnej biblioteki internetowej Wolne 
Lektury w formatach MP3 

CC BY-SA  

 

LibriVox 

http://librivox
.org/  

audioksiążki Kolekcja ponad 1268 książek dostępnych w 
domenie publicznej w formacie audio. Celem 
jest, aby wszystkie książki z DP (zgodnie z 
prawem USA) zostały udostępnione w sieci na 
wolnych zasadach jako audioksiążki. Projekt 
publiczny, oparty na działalności 
wolontariackiej i oprogramowaniu open source 

Domena 
publiczn

a  

 
 
5.4 MATERIAŁY WIDEO 
 

Zasób Typ Opis Licencja 

SlideShare 

http://slidesh

are.net  

prezentacje (także w 

formie wideo) 

Repozytorium prezentacji tworzone przez 

społeczność internautów. Tematyka bardzo 

zróżnicowana.  

Różne 
prawa 

dostępu, 
także 

licencje 
CC 

Vimeo  

http://vimeo.

com/  

wykłady wideo, 

prezentacje, 

wywiady 

Serwis internetowy umożliwiający oglądanie i 

udostępnianie plików filmowych przez 

użytkowników, rozwijany stale od 2004 r.16 

tysięcy nowych plików w ciągu doby.  

Różne 
prawa 

dostępu, 
także 

licencje 
CC 

Blip.tv  

http://blip.tv  

nagrania wideo i 

podcasty  

Serwis zawierający nagrania wideo, podcasty z 

wystąpień na konferencjach, debat, pokazów, 

wykładów etc. Tworzony przez użytkowników 

sieci. Działa od 2005 r. 

Różne 

licencje 

CC 

ZASOBY ANGLOJĘZYCZNE  

http://czytamysluchajac.pl/
http://czytamysluchajac.pl/
http://librivox.org/
http://librivox.org/
http://slideshare.net/
http://slideshare.net/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://blip.tv/
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Khan Academy 

http://www.khanaca
demy.org/  

wykłady wideo Khan Academy to edukacyjna organizacja non-
profit, której misją jest dostarczenie wysokiej 
jakości materiałów edukacyjnych. Obecnie za-
wiera ponad 1,600 wykładów w formie wideo 
głównie z matematyki, ekonomii, nauki, histo-
rii.  

CC BY-SA 

TED Talks  

http://www.ted.com
/  

wykłady wideo materiały wideo z wystąpień na konferencji 
naukowej TED. Tematyka bardzo różna, ale wy-
kłady mogą być wykorzystywane jako materiał 
na wielu przedmiotach - od angielskiego, po 
naukę przedsiębiorczości i ekologię. Niektóre 
wykłady zostały przetłumaczone na j. polski.  

CC BY-SA 

Vimeo Video 

School  

http://vimeo.

com/ 

videoschool  

instruktażowe 

wideo 

Kanał edukacyjny serwisu Vimeo z filmikami i 

tekstami instruktażowymi pokazującymi jak 

nakręcić dobry film wideo, dodać efekty, 

oświetlenie, jak zmontować film, etc.  

Różne 
prawa 

dostępu, 
także 

licencje 
CC 

YouTube EDU 

http://www.y
outube.com/
education  

wykłady wideo, 
kursy wideo, 
prezentacje, 

eksperymenty 

Materiały wideo pogrupowane w kategorie: 
sztuka, firma, edukacja, inżynieria, historia, 
nauki humanistyczne, języki, prawo, matema-
tyka, medycyna, nauka, nauki społeczne. Także 
wykłady wideo z renomowanych uczelni wyż-
szych na świecie: MIT, Stanford University, Yale, 
Harvard Business School 

Różne 
prawa 

dostępu, 
także 

licencje 
CC 

 
 
5.5 MUZYKA 
 

Zasób Typ Opis Licencja 

MusOpen 

http://www.
musopen.co
m  

pliki audio (muzyka 
klasyczna) 

Kolekcja plików audio utworów klasycznych. 
Celem jest przeniesienie do sieci muzyki 
klasycznej, która znajdujące się w domenie 
publicznej, ale jest w Internecie ciężko 
dostępna. System dotacji, dzięki któremu 
można głosować na najważniejsze utwory 
do nagrania i udostępnienia. 

Domena 
publiczna 

OpenMusicArchive 

http://www.openmu
sicarchive.org/  

muzyka, nagrania 
archiwalne 

 

Projekt założony przez dwójkę artystów i 
znawców muzyki opiera się na digitalizacji i 
udostępnianiu archiwalnych nagrań mu-
zycznych oraz radiowych. 

CC BY-SA 

http://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org/
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/
http://vimeo.com/videoschool
http://vimeo.com/videoschool
http://vimeo.com/videoschool
http://www.youtube.com/education
http://www.youtube.com/education
http://www.youtube.com/education
http://www.musopen.com/
http://www.musopen.com/
http://www.musopen.com/
http://www.openmusicarchive.org/
http://www.openmusicarchive.org/
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FreeMusicArchive 

http://freemusicarch

ive.org/  

muzyka 

 

Archiwum wysokiej jakości nagrań muzycz-

nych stworzone przez amerykańskie radio 

WFMU. Projekt działa dzięki profesjonal-

nym kuratorom wybierającym i udostępnia-

jącym nagrania z wielu gatunków muzycz-

nych. 

Różne 

licencje, 

warunki 

wykorzysta

nia 

utworów 

znajdują 

się przy 

każdym 

utworze 

Jamendo 

http://www.jamendo

.com/pl/  

pliki audio  

(muzyka różna) 

Zasoby muzyki artystów z całego świata. 

Stosowane są różne licencje Creative Com-

mons, ale niektóre pozwalają na ponowne 

wykorzystanie w dowolnym celu. Utwory w 

formacie MP3 i albumów gotowych do po-

brania w formacie ZIP. Użytkownicy mogą 

ocenić muzykę. Interfejs dostępny w róż-

nych wersjach językowych. 

Różne 

licencje CC 

warunki 

wykorzysta

nia 

utworów 

znajdują 

się przy 

każdym 

utworze 

 
 
5.6 GRAFIKA I ZDJĘCIA 
 

Zasób Typ Opis Licencja 

Open Clip Art 
Library 

http://openclip
art.org  

grafika Kolekcja ponad 14 tys. grafik na różne tematy. 
Pliki są w formacie SVG  

Domena 
publiczna 

FreePhotoBank  

http://www.freephoto
bank.org  

zdjęcia 
 

Baza profesjonalnych zdjęć ilustracyjnych, za-
wiera ok 6500 zdjęć. 

CC BY 
 

Wikimedia 
Commons  

http://common
s.wikimedia.org
/  

multimedia Jeden z siostrzanych projektów Fundacji 
Wikimedia utworzony jako magazyn ilustracji, 
zdjęć, dźwięków, animacji, tekstów mówionych, 
filmów i wszelkich innych zasobów. 
Uruchomione pod koniec 2004 r. Obecnie 
zawiera 6131296 plików i 94802 artykułów. 

CC BY-SA  

lub  

GNU FDL 

http://freemusicarchive.org/
http://freemusicarchive.org/
http://www.jamendo.com/pl/
http://www.jamendo.com/pl/
http://openclipart.org/
http://openclipart.org/
http://www.freephotobank.org/
http://www.freephotobank.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
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My Virtual Mu-
seum 

http://myvimu.
com/ 

multimedia Społecznościowo tworzone, wirtualne muzeum, 
składa się z dziesiątek tysięcy eksponatów, opi-
sów kolekcji dodawanych przez pasjonatów. W 
serwisie znajduje się już ponad 50 000 ekspona-
tów. 

Licencje 
różne 

Flickr  

http://flickr.com 

zdjęcia, grafiki Baza zdjęć i grafik tworzona przez użytkowników 

sieci. Zawiera 2 biliony zdjęć, około 60 mln jest 

udostępniana na otwartych licencjach. Aktual-

nie ok. 200 mln zdjęć na CC. 

Licencje 
różne 

FlickrCC 

http://flickrcc.bluemo

untains.net  

Zasoby bazy 

Flickr na CC 

Zasoby bazy Flickr publikowane na licencjach 

Creative Commons w serwisie Flick. Pozwala na 

wyszukiwanie zasobów, które mogą być 

zmieniane oraz komercyjne wyszukiwanie. 

Należy zaznaczyć opcje ‘Commercial’ oraz ‘For 

editing’. 

Różne li-

cencje 

CC 

MorgueFile 

http://www.morguefil

e.com/  

zdjęcia 

 

Zawiera fotografie do dowolnego użytku. Auto-

rami może być każdy kto chce się podzielić swo-

ją pracą z innymi 

Licencja 

morgue File  

 

Everystockphoto 

http://www.everystoc

kphoto.com 

zdjęcia 

 

Baza „stockowych” (profesjonalnych zdjęć ilu-

stracyjnych), na różnych licencjach, zawiera ok. 

9 mln. Zdjęć w tym. Kolekcje Nardowej Agencji 

Kosminczej USA (NASA) czy Biblioteki Kongresu. 

 

Różne li-

cencje 

 

Google Grafika 

http://images.g

oogle.pl/  

grafika W formularzu zaawansowanym Google w polu 
“Prawa używania” kryteria oparte na systemie 
licencji Creative Commons.  

Różne pra-

wa dostępu  

Google Art Project 

http://www.googleart

project.com 

największe 

muzea świata 

w 3D 

Projekt pozwala na odbycie wirtualnej wizyty w 

wybranych 17 muzeach świata np. Uffizi Gallery 

czy National Gallery London.  

Wszelkie 

prawa za-

strzeżone 

 
 
 
5.7. Encyklopedie i słowniki  
 

Zasób Typ Opis Licencja 

http://myvimu.com/
http://myvimu.com/
http://flickr.com/
http://flickrcc.bluemountains.net/
http://flickrcc.bluemountains.net/
http://www.morguefile.com/
http://www.morguefile.com/
http://www.everystockphoto.com/
http://www.everystockphoto.com/
http://images.google.pl/
http://images.google.pl/
http://www.googleartproject.com/
http://www.googleartproject.com/
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Wikipedia  

http://pl.wiki
pedia.org 

hasła  

encyklopedyczne  

To wielojęzyczny projekt internetowej encyklo-
pedii. Wszystkie treści zawarte w Wikipedii są 
wolne - mogą być bezpłatnie wykorzystywane, 
dowolnie kopiowane i modyfikowana przez każ-
dego.Wikipedia zawiera również materiały tek-
stowe, dźwiękowe, graficzne i inne. Obecnie 
utworzono już ponad 678 tys. haseł.  

CC BY-SA  

(od 
2009; 

wcześnie
j GNU 
FDL) 

 

Wikisłownik 

http://pl.wikt
ionary.org/  

internetowy 
słownik wszystkich 

języków świata  

Projekt Fundacji Wikimedia, którego założe-
niem jest stworzenie wolnego słownika w każ-
dym języku opartego na mechanizmie wiki Jest 
to słownik uniwersalny, pełniący jednocześnie 
rolę słownika ogólnego dla danego języka jak i 
słownika dla tłumaczy, a także pełni rolę słow-
nika etymologicznego, słów bliskoznacznych i 
ortograficznego. Polska wersja działa od 2004 r. 
Aktualnie polski Wikisłownik zawiera ponad 
189 tys. osobnych wpisów słownikowych. 

CC BY-SA 

 
 
5.8. Mapy 
 
 

Zasób Typ Opis Licencja 

Mapa Tury-
styczna  
OpenStreet-
Map 

http://osmap
a.pl/  

otwarta mapa 
Polski i świata 

darmowa, swobodnie dostępna, edytowalna 
przez zarejestrowanych użytkowników mapa 
całej kuli ziemskiej. Projekt został zainicjowany 
w 2004 r. Idea projektu polega na tym, że każde 
miejsce na mapie może być edytowane za po-
mocą przeglądarki internetowej, umożliwiając 
dodawanie i zmienianie przebiegu ulic, wryso-
wywanie budynków, różnego rodzaju infrastruk-
tury, zaznaczanie interesujących miejsc 

CC BY-SA 

Wikitravel 

http://wikitra
vel.org/pl/  

teksty, zdjęcia, 
mapy 

Obszerny, międzynarodowy przewodnik tury-
styczny i zasób informacji geograficznych o Pol-
sce i świecie udostępniany na licencji CC-BY-SA.  
Jego polska edycja jest jedną z 6 największych, 
posiada 260 artykułów 

CC BY-SA  

 

http://pl.wikipedia.org/
http://pl.wikipedia.org/
http://pl.wiktionary.org/
http://pl.wiktionary.org/
http://osmapa.pl/
http://osmapa.pl/
http://wikitravel.org/pl/
http://wikitravel.org/pl/
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Google Maps 

http://maps.
google.pl/  

mapa świata mapa całego świata opracowana przez Google - 
możliwość wyświetlenia w formie zdjęć sateli-
tarnych lub mapy ulic. Możliwość wyświetlania 
korków, pogody, dodawania zdjęć, oglądania 
wybranych miejsc dzięki kamerom interneto-
wym. Możliwość zwiedzania świata w formacie 
3D dzięki Google Street View. Jest to możliwe 
po przeciągnięciu ikonki żółtego ludzika (lewy 
górny róg mapy) na mapę świata  
 

wszelkie 
prawa 

zastrzeżo
-ne 

 
 
6. JAK BUDOWAĆ BIBLIOGRAFIĘ I CYTOWAĆ MATERIAŁY ONLINE 
 
 Wykorzystywanie pracy innych osób, bez względu na to czy jest dostępna w Internecie na wolnych 
licencjach, czy chroniona pełnym prawem autorskim, wymaga od nas podania jej źródła i autora. Wynika to 
bezpośrednio z ustawy o prawie autorskim. Bardzo mocno podkreślają to również licencje Creative Com-
mons, w których warunek Uznanie Autorstwa (BY) jest obecny w każdej z 6 licencji.  
 Sposoby budowania bibliografii załącznikowej określają normy oraz standardy biblioteczne dotyczą-
ce opisu  bibliograficznego dokumentów. Jednak zawarte tam zasady konstrukcji bibliografii różnią się od 
siebie, przez co bardzo często możemy spotkać różnie zbudowaną bibliografię załącznikową.  
 Przystępując do budowy bibliografii ważne jest, aby trzymać się jednego sposobu opisu i pamiętać o 
kluczowych elementach: autorze (autorach), dacie, tytule, adresie URL i dacie odczytu. Specyfiką dokumen-
tów cyfrowych jest ich częsta migracja w inne miejsca, dlatego podanie w opisie  adresu URL, pod którym 
znaleźliśmy opisywaną pracę, oraz daty odczytu daje czytelnikowi pewność, że we wskazanym czasie praca 
znajdowała się pod tym adresem. 
 W tej części przewodnika zostały przedstawione przykłady opisu bibliograficznego dla poszczegól-
nych typów materiałów online: 
 
Książka/Przewodnik 
Wzór: 
Autor (data). Tytuł. Miejsce wydania: wydawca. Wyszukano: data, w: adres URL 
 
Przykład: 
Hofmokl, J., Tarkowski, A., Bednarek- Michalska, B., Siewicz, K. i Szprot, J. (2009). Przewodnik po otwartej 
nauce. Warszawa: ICM UW. Wyszukano 1 marca 2010, w: 

http://otwartanauka.pl/przewodnik-po-otwartej-nauce 
 
 
Artykuł z gazety, czasopisma 
Wzór: 
Autor (data). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma/gazety, numer czasopisma, strony. Wyszukane: data, w: adres 
URL 
 
Przykład:  
Marković, J., Kusiak, J. (2011). Open AGH - niedokończone studium przypadku. Biuletyn EBIB, 125. Wyszuka-

ne 25 października 2011, w: http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-125-spis/657-ebib-72011-
1253  
  
Wpis na blogu 
Wzór: 
Autor (data dokładna z dniem i miesiącem). Tytuł wpisu. [Wpis na blogu]. Tytuł bloga. Wyszukano: data, w: 
adres URL 

http://maps.google.pl/
http://maps.google.pl/
http://otwartanauka.pl/przewodnik-po-otwartej-nauce
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-125-spis/657-ebib-72011-1253
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-125-spis/657-ebib-72011-1253
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Przykład: 
Kulczycki, E. (2011, 6 października). Prawa do publikacji naukowej. Princeton a sprawa polska, czyli o mar-
twym przepisie w polskiej ustawie [Wpis na blogu]. Warsztat badacza komunikacji. Wyszukano 6 październi-
ka 2011, w: 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/prawa-do-publikacji-naukowej-princeton-a-sprawa-polska-
czyli-o-martwym-przepisie-w-polskiej-ustawie 
 
Odwołania do literatury w tekście  
Odwołania do literatury w tekście należy budować przez wykorzystania nazwiska autora (jeśli jeden lub 
dwóch), nazwiska autora i skrótu i in. (jeśli więcej niż dwóch) oraz daty.  
 
Przykłady: 
[...] Otwarte Materiały Edukacyjne to termin określający wiele zróżnicowanych inicjatyw edukacyjnych z ca-
łego świata, zorganizowanych zarówno w tradycyjny, jak i innowacyjny sposób, mających różne cele i grupy 
beneficjentów (Hofmokl i in., 2009). 
 
[...] Kulczycki (2011) na swoim blogu zauważa, że uczelnia namawia swoich pracowników do publikowania w 
modelu open access. 
  
 
Oznaczenia licencji Creative Commons 
 

1. W bibliografii  
 
W bibliografii warto zaznaczyć, że publikacje z jakich korzystamy są dostępne na licencjach Creative Com-
mons. Dodajemy na końcu zapis: Praca dostępna na licencji: oznaczanie licencji, link do licencji   
 
Przykład: 

←Grodecka, K. i Śliwowski, K. (2011). Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Warszawa: KOED. 

Wyszukano 22 września 2011, w: http://koed.org.pl/2011/05/odswiezony-przewodnik-po-otwartych-

zasobach-edukacyjnych. Praca dostępna na licencji CC BY-SA 3.0 

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