
Opinia Koalicji Otwartej Edukacji na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli „Digitalizacja

Dóbr Kultury w Polsce”

Warszawa, 25.04.2016 

W kwietniu bieżącego roku opublikowany został przez Najwyższą Izbę Kontroli raport

zatytułowany DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY W POLSCE: 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10408,vp,12737.pdf  . Dotyczy on postępów digitalizacji w naszym

kraju. Jako organizacja, której członkami są m.in. instytucje nauki i kultury uważamy, że jest bardzo

ważnym dokumentem analizującym wnikliwie wieloletni Program Rządowy „Kultura+”. Program

ten ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów Nr 176/2010 z dnia 12 października 2010 r., a

realizowany jest przez NinA – Narodowy Instytut Audiowizualny – państwową instytucję kultury,

której organizatorem jest MKiDN. NInA została Operatorem Priorytetu „Digitalizacja” WPR

„Kultura+”.

Analiza ta, a także fakt, iż została podjęta przez Najwyższą Izby Kontroli z własnej inicjatywy

spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez środowiska GLAM. Koalicja Otwartej Edukacji także

docenia, że NIK uznała digitalizację za sprawę niezwykłej doniosłości społecznej. Mamy nadzieję,

że przedstawione poniżej uwagi okażą się przydatne przy kolejnych kontrolach, które w naszym

przekonaniu powinny być kontynuowane:

1. Podobnie jak NIK, doceniamy fakt wdrożenia w roku 2007 przez MKiDN, po latach

konsultacji, pierwszych programów finansowych wspierających digitalizację materiałów

kultury oraz utworzenia 3 centrów kompetencji, który miały koordynować te działania.

2. Nie zgadzamy się jednak z pozytywną oceną działania centrów kompetencji, wystawioną

przez NIK; centrum kompetencji Biblioteki Narodowej nie wypełnia należycie zadań

koordynacji digitalizacji w Polsce. 

Biblioteka Narodowa skupia się na działaniach w obrębie własnej instytucji, nie dbając o inne

biblioteki cyfrowe w Polsce. Nie organizuje szkoleń, spotkań, warsztatów, konferencji dla
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bibliotekarzy; brakuje grup roboczych składających się z fachowców, którzy podejmowaliby

bieżące prace nad rozwojem bibliotek cyfrowych w Polsce; nie tworzy słowników wzorcowych dla

poprawnego stosowania metadanych w schemacie Dublin Core; nie aktualizuje standardów

digitalizacji, nie informuje o nowych europejskich inicjatywach digitalizacji, nie intensyfikuje

spotkań z europejskimi ośrodkami, by podnosić kompetencje polskich bibliotekarzy; nie publikuje

materiałów ważnych dla rozwoju bibliotek cyfrowych.  Strony internetowe Centrum Kompetencji

BN nie są aktualizowane od lat, w związku z czym nie mogą być źródłem fachowej wiedzy.

Biblioteka Narodowa nie przekłada także zagranicznych fachowych publikacji, które mogły

poszerzać wiedzę specjalistów w kraju. Bibliotekarze cyfrowi sami muszą poszukiwać nowej

wiedzy na ten temat poza granicami kraju. 

3. Zgadzamy się z raportem NIK w części, w której wskazuje na braki wiedzy w MKiDN w

zakresie ustalenia liczby obiektów kultury, które powinny być poddane digitalizacji i kosztów z tym

związanych, mimo iż Główny Urząd Statystyczny wiele z tych danych posiada i mógłby dla

MKiDN wykonać odpowiednio zlecone zadanie. W MKiDN brakuje dziś też kompetentnej osoby

zajmującej się np. bibliotekami, która posiadałaby rzetelną wiedzą. Nie jest to bez znaczenia dla

bibliotekarzy.

4.  Zgadzamy się także z negatywną oceną, którą NIK wystawiło długoterminowemu planowaniu w

MKiDN. Na działania związane z digitalizacją w latach 2011-2014 poniesiono nakłady w kwocie

ogółem 196.741 tys.  zł, co w stosunku do oszacowanej w 2009 r. kwoty stanowiło zaledwie 8,4%.

Przy obecnym tempie prac niemożliwym jest zakończenie digitalizacji zbiorów do 2020 r., tj.

terminu przyjętego przez Ministra przed uchwaleniem WPR „Kultura+”. [str. 11 raportu). Wskazane

wydaje się skorygowanie kwot przeznaczonych na digitalizację większe kwoty i znaczne

poszerzenie listy beneficjentów programów digitalizacyjnych.

5. W raporcie NIK stanowczo naszym zdaniem brakuje podkreślenia, że na liście beneficjentów

programu Kultura+ brakuje uczelni i bogatych w zbiory bibliotek uczelnianych. Biblioteki
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uniwersyteckie nie mogły aplikować  do programu, co wyklucza setki tysiące bardzo cennych

zbiorów kultury należących do tych jednostek (UW, UJ, UMK, UAM). Beneficjentami programu

mogą być jedynie: państwowe instytucje kultury; samorządowe instytucje kultury; archiwa

państwowe. Bibliotekarze akademiccy tworzą najlepsze w Polsce biblioteki cyfrowe, byli też

pionierami w tworzeniu sieci bibliotek od 2002 roku (WBC, KPBC, DBC i inne); to środowisko

naukowe, nie Biblioteka Narodowa, stworzyło Federację Bibliotek Cyfrowych (PCSS Poznań) i

koordynuje jej działanie. Naszym zdaniem mocno wskazuje to na potrzebę ich szczególnego

uwzględnienia w celu uniknięcia w Polsce luki cyfrowej. Zbiory bibliotek publicznych, nawet

największych, nie mogą się równać do zasobów najważniejszych polskich bibliotek akademickich i

naukowych (zbiory Polskiej Akademii Nauk).

6. Nie możemy się zgodzić się z NIK co do niektórych szczegółowych zaleceń, mianowicie

konieczności dokładnego określania przez MKiDN:

 parametrów technicznych dla pracowni digitalizacji;

 modelu udostępniania.

W obu przypadkach uważamy, że zmieniające się technologie i uwarunkowania wymagają, by taką

ocenę zostawić fachowcom i centrom kompetencji.

7. Niewątpliwie należy zgodzić się z NIK, że MKiDN powinno wspierać digitalizację w zakresie

poprawiania prawa; tu rola ministra jest niezastąpiona. Ministerstwo poradziło sobie na tym polu w

pewnym zakresie (choć NIK stwierdził opieszałość): udało się wprowadzić zmiany w prawie

będące wynikiem szerokiego forum dyskusyjnego, w którym instytucje GLAM i nauki brały

aktywny udział. Niestety, stworzono przy tym dość restrykcyjne przepisy wdrażające dyrektywę UE

o utworach osieroconych.  W ich wyniku jedynie niektóre instytucje będą mogły upowszechniać

utwory osierocone i te, które wyszły z rynku, o ile poradzą sobie z pokonaniem skomplikowanych

procedur. Wprowadzone w tym zakresie przepisy wyeliminowały też z udostępniania utworów

osieroconych podmioty społeczne i prywatne (organizacje pozarządowe i prywatne archiwa).
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8. Zgadzamy się w pełni z wyliczeniem przyczyn opóźnień w digitalizacji na str. 27 i 28 raportu.

szczególnie tam, gdzie mówi się o bezpieczeństwie zasobów cyfrowych. Polska nie jest

przygotowana do zabezpieczenia zasobów cyfrowych. Jest to poważne wyzwanie, które przed nami

stoi. Krajowy Magazyn Danych tworzony przez środowisko naukowe (program PIONIER) może

być początkiem dobrej zmiany.

Koalicja Otwartej Edukacji, doceniając raport pokontrolny NIK, pragnie wskazać, że wnioski

wynikające z kontroli były słuszne, ale niekompletne. Brakuje w nich zaleceń dla centrów

kompetencji do spełniania swych zadań na poziomie europejskim, zaleceń dla zmiany listy

beneficjentów, poszerzenie jej o inne jednostki gromadzące cenne dziedzictwo polski po uprzedniej

porządnej inwentaryzacji zasobu kraju, stworzenie w MKiDN komórki fachowców od cyfrowych

zasobów Polski, którzy na bieżąco informowaliby ministra o stanie digitalizacji dziedzictwa i

naszym miejscu w Europie.

Konsekwentnie też podkreślamy, że KOED jest gotowe do współpracy zarówno z MKiDN jak i

innymi instytucjami państwa, dla których zasoby cyfrowe Polski są ważne. W skład Koalicji

wchodzi wiele instytucji, które mogą pochwalić się wysokimi kompetencjami w tym zakresie.

Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji
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