Warszawa, 26 maja 2014 r.
Pan
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do wiadomości
Karol Kościński
Dyrektor
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
Maciej Dydo
Zastępca Dyrektora
Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Szanowny Panie Ministrze,
27 sesja Komitetu ds. Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (SCCR) Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO) zakończyła się brakiem wspólnego stanowiska końcowego, wynikającym z braku
zgody przedstawicieli Unii Europejskiej i krajów członkowskich Unii na wpisanie do konkluzji odniesienia
do dalszych prac nad tekstem "text-based".
Światowe i europejskie organizacje reprezentujące biblioteki i archiwa, których sygnatariusze tego listu
są aktywnymi członkami, wyrażają rozczarowanie postawą Unii i jej krajów członkowskich. Hamowanie
dalszej konstruktywnej debaty na temat dozwolonego użytku bibliotek i archiwów na forum WIPO, jest
nie do zaakceptowania.
Dotychczasowa międzynarodowa norma w zakresie dozwolonego użytku bibliotek i archiwów jest
mocno ograniczona i nie zapewnia adekwatnego i efektywnego wsparcia dla rosnącego zakresu
transgranicznych działań realizowanych przez nasze instytucje. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek
potrzebujemy globalnego instrumentu, który wyznaczałby krajom członkowskim WIPO kierunki
krajowych regulacji prawnych w zakresie dozwolonego użytku bibliotek i archiwów. Dlatego zwracamy
się z apelem do polskich przedstawicieli o wspieranie rzeczowej i konstruktywnej debaty na ten temat na
forum WIPO.
W lutym 2012 r. nasze organizacje skierowały do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo
popierające prace Komitetu ds. Praw Autorskich nad dozwolonym użytkiem bibliotek i archiwów.
Podtrzymujemy nasze poparcie dla dalszych prac WIPO w tym zakresie.
Jesteśmy gotowi do współpracy z przedstawicielami Ministerstwa i udzielania niezbędnych informacji o
potrzebach i problemach polskich bibliotek, również w wymiarze współpracy międzynarodowej.

Chcielibyśmy również zaproponować spotkanie, podczas którego mielibyśmy możliwość przekazania
naszych uwag i wątpliwości.
W załączeniu, przekazujemy na ręce Pana Ministra list podpisany przez ponad 90 organizacji z całego
świata wzywający przedstawicieli Unii Europejskiej do konstruktywnej pracy na forum WIPO nad
dozwolonym użytkiem dla bibliotek i archiwów (dostępny również na http://www.ifla.org/node/8621).
Załącznik:
List skierowany do przedstawicieli Unii Europejskiej
Łącząc wyrazy szacunku,

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

dr Aleksander Radwański
Przewodniczący Stowarzyszenia EBIB

Marek Górski
Przewodniczący Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Jan Andrzej Nikisch
Prezes Zarządu Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszającą ponad 7,5
tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich,
naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych. SBP jest członkiem IFLA (International Federation of Library Associations
and Institutions) od 1927 r. SBP od 2010 roku prowadzi ogólnopolski portal bibliotekarski www.sbp.pl.
Stowarzyszenie EBIB jest organizacją pozarządową, reprezentującą bibliotekarzy i pracowników informacji. Stowarzyszenie
prowadzi najstarszy w Polsce branżowy portal informacyjny EBIB www.ebib.info i od 1998 r. wydaje czasopismo online w
modelu Open Access. Eksperci stowarzyszenia w zakresie prawa autorskiego i otwartego dostępu do zasobów kultury,
współpracują z międzynarodowymi organizacjami SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) i EIFL
(Electronic Information for Libraries).
Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zrzesza 87 bibliotek akademickich. Członkowie Konferencji
należą do LIBER (Association of European Research Libraries) i IATUL (International Association of Scientific and Technological
University Libraries).
Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych utworzona została w 1996 r. z inicjatywy rektorów państwowych poznańskich szkół
wyższych. Reprezentuje 10 bibliotek z Poznania i okolic obsługujących ok. 90 tys. czytelników. Fundacja jest członkiem fundacji
EIFL.

