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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku  

 

Senackiego Zespołu Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa 

 

 

Senacki Zespół Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa został utworzony 20 

grudnia 2011 roku, w celu podniesienia poziomu czytelnictwa w Polsce, wspierania 

działalności instytucji kultury oraz wspierania misji mediów elektronicznych. Zespół wspiera 

biblioteki publiczne i szkolne oraz podejmujue działania w kierunku upowszechnienia 

digitalizacji zasobów książkowych.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach. 17 kwietnia i 13 listopada 2013 r.  

 

Dnia 17 kwietnia 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, w którym udział wzięli 

przedstawiciele środowisk twórczych i instytucji związanych z kulturą, takich jak Polska Izba 

Książki, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Filmoteka Narodowa, Izba Wydawców Prasy, 

ZAiKS, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, teatry, a także przedstawiciele 

środowiska prawniczego. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z uwagami środowisk 

twórczych do projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. Goście 

zespołu podkreślali, iż nie są przeciwnikami udostępniania zasobów dla odbiorców. Sprzeciw 

budzi natomiast pośrednictwo, na którym tracą twórcy i wydawcy, którym nie zapewnia się 

obrony własności praw intelektualnych. Ustawa o otwartych zasobach  publicznych z jednej 

strony wskazuje na autorów i sprzedawców, a więc tych, dla których twórczość jest źródłem 

zarobku, a z drugiej strony na pośredników dostępu (np. przeglądarki, wyszukiwarki 

internetowe), których właściciele zarabiają na ruchu w sieci. Między tymi dwoma 

środowiskami powstaje niedobra konkurencja. Wskazano, że wprowadzenie ustawy 

spowoduje spadek konkurencyjności, pojawi się problem z wydawaniem podręczników i 

innych źródeł wiedzy (internet będzie oferował darmowe), zmienią się również koszty praw 

autorskich. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele środowisk prawniczych poinformowali 



członków zespołu, iż odnoszenie się do prawa autorskiego w kontekście udostępniania 

zasobów prowadzi donikąd. Ich zdaniem nie da się udostępniać różnych zasobów jednym 

aktem. Podkreślili oni również, że wprowadzenie ustawy powodowałoby zagrożenie 

zbywania przez twórcę swojego dzieła do pól eksploatacji, które dziś są jeszcze nieznane, a 

które mogłyby być wykorzystywane zarobkowo. Uczestnicy posiedzenia zwrócili też uwagę 

na to, że ustawa w swej treści wkracza w obszary, które nie są domeną Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji, a które przynależą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Goście wskazali na wiele błędów i niespójności w ustawie, a także na problem 

z wykluczeniem kulturowym, związanym z wysokimi kosztami dostępu do kultury. 

Przedmiotem dyskusji był również fakt, iż przepisy ustawy w proponowanej formie nie 

dawałyby możliwości koprodukcji, zarówno w filmie, muzyce, wydawaniu książek jak 

również w projektach i pracach badawczych.  

 

Dnia 13 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, podczas którego 

przedstawione zostały informacje nt. projektów – Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 

pt. „Impreza z Książką” oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pt. „Festiwal Książki 

Słuchanej”. Celem projektu „Impreza z Książką” jest trwałe zainteresowanie nastoletnich 

mieszkańców trzech zaniedbanych środowiskowo dzielnic Szczecina wartościową literaturą, 

wprowadzenie mody na czytanie oraz kształtowanie nawyków czytelniczych. W ramach 

warsztatów „Impreza z Książką” odbędzie się 18 spotkań z grupami młodzieży liczącymi  

do 20 osób. W ramach „Festiwalu Książki Słuchanej” publiczność będzie miała okazję 

wysłuchać na żywo interpretacji dzieł literackich w wykonaniu znanych polskich aktorów.  

Do udziału w festiwalu zostali zaproszeni m.in. Anna Seniuk, Krystyna Czubówna, Krzysztof 

Globisz, Marek Kondrat. Publiczność będzie mogła uczestniczyć w licznych wydarzeniach 

towarzyszących festiwalowi, takich jak spektakle teatralne czy koncerty poezji śpiewanej.  

Zespół w pełni doceniając innowacyjne i twórcze podejście propozycji zawartych w obu 

projektach w sferze propagowania czytelnictwa udzielił Zamkowi Książąt Pomorskich  

w Szczecinie oraz Książnicy Pomorskiej w Szczecinie rekomendacji dla ich projektów.  
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