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Co nowego w domenie 
publicznej w 2021?
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POUŻYWAJ 
SOBIE!Z prowadzonych przez Centrum 

Cyfrowe od lat badań wynika, że 
pomimo rosnącej liczby materiałów 
dostępnych w sieci, dla wielu osób 
nie jest jasne, gdzie można ciekawe 
zasoby znaleźć, ani w jaki sposób 
można z nich legalnie korzystać.

























@cutfiction



GIFOMANIA



typo.polona.pl/pl/write/



Biskupi ożywieni











giphy.com/explore/gifitup2020









Kevin Weir



Kevin Weir



Kajetan Obarski i 
#gorączkaarchiwów



death fairy 
tales 
By Kiszkiloszki

https://deathfairytales-by-kiszkiloszki.tumblr.com/
https://deathfairytales-by-kiszkiloszki.tumblr.com/






"Initials of Zeghere van Male" 

Śpiewnik Zeghere van Male to rękopis z Brugii, zawierający 
zarówno lokalne, jak i międzynarodowe piosenki i motety. 

Zeghere van Male ukończył liczące 1200 stron dzieło w roku 
1542. O jego wyjątkowości stanowi nie tylko (aktualny) 
doskonały stan zachowania, ale przede wszystkim jego 

warstwa wizualna: ozdobne inicjały i ilustracje, które czasem 
zajmują niemal całą stronę. Można przyjrzeć się im uważnie 

w cyfrowej wersji śpiewnika, udostępnionej przez La 
Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM) i 

Bibliothèque Universitaire de Cambrai - UVHC.

https://zegherevanmale.tumblr.com/page/2


Superstar 
archiwów



Projekt: Upiór

http://www.youtube.com/watch?v=PjbVrBCUybg


Stare obrazki ze 
zwierzętami

Discarding Images

https://www.facebook.com/stareobrazkizezwierzetami/
https://www.facebook.com/stareobrazkizezwierzetami/
https://www.facebook.com/discardingimages/


Gra wideo + 
Archiwa?







http://www.youtube.com/watch?v=Jb_hbTojKvw


Apokalipsis / punch punk games



Dishonored /  Bethesda Softworks



Teledysk z 
NASA



Zasoby NASA

„NASA material is not protected by 
copyright unless noted. If 
copyrighted, permission should be 
obtained from the copyright owner 
prior to use. If not copyrighted, 
NASA material may be reproduced 
and distributed without further 
permission from NASA.”











http://www.youtube.com/watch?v=Ilifg26TZrI


 Misia Furtak The Drake Equasion

http://www.youtube.com/watch?v=BzAuSyxEWbw


Kajetan Obarski

Powiem coś bardzo banalnego, ale dla mnie jako 
twórcy, domena publiczna/archiwa to przede 
wszystkim nieskończone źródło inspiracji i materii 
do kreatywnego re-use'u i reinterpretacji bez 
ograniczeń. A ja jak ta hiena cmentarna, szperam w 
rzeczach po naszych zmarłych pradziadach i 
prababciach w poszukiwaniu intelektualnej 
rozrywki, opowieści o zmianach społecznych czy w 
końcu grafik i ilustracji artystów i twórców 
wszelkiej maści. 

Archiwalne materiały są jakimś namacalnym (choć 
cyfrowym) świadectwem rozpędzonego 
przemijania, co samo w sobie jest już wystarczająco 
fascynujące. Są także przypomnieniem o dawnych 
przekonaniach znacznie odbiegających od 
współczesnej myśli, leksykonem dawnych wierzeń i 
kuriozalnych tradycji. Bawi, edukuje, zaskakuje i 
zanim się obejrzysz prowadzisz amatorskie badania 
z zakresu antropologii kulturowej. W domenie 
publicznej jest więc wszystko, a do tego za darmo. 
Trudno się oprzeć takiej ofercie.


