
CC i otwarte zasoby - przykładowe linki  
 

Bazy wiedzy 
● Przewodnik po otwartości - jeśli chcesz przeczytać tylko jedną rzecz o otwartości i 

CC, to koniecznie zajrzyj tutaj. Prosto napisane kompendium wiedzy o otwartości dla 
instytucji społecznych i publicznych, ale przyda się także w edukacji. Przewodnik jest 
z 2013. Do pobrania w formacie PDF i online. 

● https://creativecommons.pl/ - kompendium wiedzy o CC. Mają narzędzie do wyboru 
najlepszej licencji: https://creativecommons.org/choose/?lang=pl i wyszukiwarkę 
zasobów na CC: https://ccsearch.creativecommons.org/. Warto też skorzystać z 
przeglądania po kolekcjach: https://ccsearch.creativecommons.org/collections 

● http://koed.org.pl/?lang=pl - baza wiedzy i publikacje KOED (publikacje w zakładce: 
Co robimy) 

● https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/ - strona agencji prawniczej zajmującej się 
zagadnieniami własności intelektualnej, zwłaszcza zaś prawa autorskiego. W ich 
bazie wiedzy można znaleźć różne ciekawe rzeczy, np. ochrona wizerunku w sieci, o 
domenie publicznej, czy sztuka ludowa jest chroniona przez ustawę o prawie 
autorskim, czy przepisy kulinarne podlegają tej ustawie itd. 

● https://centrumcyfrowe.pl/ - działa w różnych obszarach związanych z otwartością, 
ma swoje publikacje  

● http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/ - pierwsza pomoc w prawie autorskim: zapytaj 
prawnika. Można wysłać swoje pytanie do prawnika, albo przejrzeć bazę odpowiedzi 
na (obecnie) 436 pytań innych osób 

● https://legalnakultura.pl/pl - portal ma bazę wiedzy oraz bazę legalnych źródeł 
 
Serwisy wyszukujące otwarte zasoby (warto polubić na FB albo zapisać się na 
newslettery) 

● https://publicdomainreview.org/ 
● http://www.openculture.com/ 
● https://otwartezasoby.pl/ dla zachęty ostatni artykuł: 

https://otwartezasoby.pl/28-miliona-cyfrowych-zasobow-ze-smithsonian-institution/?fb
clid=IwAR3QqM1VkGKoMcQ_R8qs58Adjc6op3X4D1Yiv_y3f2e2Gay0UOEUXts0ZH
0 
 

Zbiory muzealne itp. 
Większość stron muzeów, bibliotek itd. ma aktualnie możliwość wyszukiwania 
zdigitalizowanych, otwartych zasobów, w tym nasza polona.pl (trzeba tylko po lewej stronie 
wybrać odpowiednią opcję w pozycji “Prawa do utworu”).  
Fajne zestawienie w tym temacie (obejmujące nawet dźwięki z Parku Yellowstone!) zrobił 
Kamil Śliwowski zajmujący się serwisem otwartezasoby.pl 
https://otwartezasoby.pl/kategorie-do-stron/biblioteki-muzea-archiwa/ 
 
Zdjęcia 

● https://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna - trzeba wybrać 
“Obrazy” 

● https://www.flickr.com/search/?text= - uwaga! trzeba po lewej na górze zmienić 
wybór z “any license” na wybraną licencję CC 
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● https://www.pexels.com/pl-pl/ 
● https://pixabay.com/pl/photos/ 

 
Filmy 

● https://www.pexels.com/pl-pl/ - trzeba wybrać “videos” 
● https://pixabay.com/pl/videos/ 
● https://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna - trzeba wybrać 

“Filmy” 
 
Ilustracje 

● https://www.oldbookillustrations.com/ 
● https://www.lapa.ninja/blog/free-illustrations-library-for-your-project/ - biblioteka 

zbierająca różne strony z darmowymi ilustracjami  
● https://pixabay.com/pl/illustrations/ 
● http://undraw.co/search 
● https://illlustrations.co/ 

 
Wektory 

● https://pixabay.com/pl/vectors/ 
● https://svgsilh.com/ 
● https://www.vecteezy.com/free-vector/education?license-free=true - trzeba pamiętać 

o wybraniu w licencjach “free license” 
 
Ikony 

● https://thenounproject.com/ 
● https://www.flaticon.com/ 
● https://iconmonstr.com/ 
● https://svgsilh.com/ 

 
Fonty 

● https://www.fontsquirrel.com/ 
● https://fonts.google.com/ 
● https://fontlibrary.org/pl 

 
Dźwięki/muzyka 

● https://commons.wikimedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna - trzeba wybrać 
“dźwięki” 

● https://www.jamendo.com/ 
● https://freemusicarchive.org/ 
● https://www.bensound.com/royalty-free-music 
● https://www.zapsplat.com/ - zarówno muzyka, jak i dźwięki 
● http://soundbible.com/ 
● https://freesound.org/browse/ 

 
Książki i audiobooki 

● https://wolnelektury.pl/ - książki i audiobooki (pl) 
● http://www.audiobooktreasury.com/ - audiobooki (eng) 
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