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Wyobraźcie sobie, że jest 1 stycznia 2020 roku. Macie kilka lat więcej. Tego dnia, jak każdego 

roku, oprócz Nowego Roku świętujemy Dzień Domeny Publicznej, bo z końcem każdego roku do 

domeny publicznej przechodzą dzieła kolejnych autorów.  W 2020 roku będą to dzieła autorów, 

którzy umarli w 1950 roku. Do domeny publicznej przejdą np. dzieła George Orwella. Ale, stop! 

Wyobraźcie sobie, najbliższy Sylwester. I wielką zmianę. Prawa autorskie przestają obowiązywać. 

Wszystkie utwory trafiają do domeny publicznej. Można wziąć swoją ulubioną książkę i razem ze 

znajomymi nagrać na audiobooka, udostępnić w internecie, podzielić się z innymi fanami autora, 

wzbogacić biblioteki internetowe. Zagorzali fani „Gwiezdnych Wojen” mogą wcielić się w postaci 

z  filmu,  nagrać  własną  wersję  ekranizacji  ulubionych  scen.  Urządzić  pokaz  swojego  filmu  w 

miejscu publicznym, zamieścić go w internecie.  W świecie domeny publicznej każdy z nas ma 

dostęp do bogatej oferty bibliotek internetowych. Nie ma w tym nic dziwnego, bo już teraz internet  

jest  pierwszym  miejscem,  gdzie  poszukuje  się  informacji.  W tych  bibliotekach  internetowych 

znajdują się książki elektroniczne, jak i bogaty zbiór audiobooków – książek mówionych.
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