Od Wydawcy
Zamknięte kina, przesunięte premiery, wstrzymane
produkcje. Takie są realia branży filmowej. Sytuacja na
rynku

drastycznie

się

zmieniła.

Dotychczasowe

rozwiązania przestały się sprawdzać, o czym stale się
przekonujemy.
Czy, w obliczu nieuchronnych zmian, wręcz całkowitej
reorganizacji,

możliwe

jest

jeszcze

oswajanie

teraźniejszości? Gdzie umiejscowić stare, sprawdzone
formuły promowane przez największe wydarzenia i
festiwale?
Niniejsze wydanie, w głównej mierze, poświęciliśmy
Oscarom. Opowiadamy o obecnej sytuacji, historii,
wpadkach, zmianach i ciekawostkach związanych z tym
widowiskiem.
Znajdziecie w nim też artykuły odnoszące się do nowych
trendów. Przedstawiamy m.in. inteligentne narzędzia
ochrony treści i wspominamy o jakości plików źródłowych
w kontekście sprzedaży contentu na platformy VOD.
Z chęcią dowiemy się, o czym chcielibyście przeczytać w
kolejnym numerze. Zależy nam, by artykuły poruszały
tematy, które są dla Was ważne i aktualne.
Życzę przyjemnej lektury
Emilia Ciszewska
Managing director-CFO
GBBMGroup
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Wydarzenia kwartału

YOUTUBE SHORT – KONTYNUACJA

W ubiegłym wydaniu pisaliśmy o nowej funkcji YouTube'a: short-form. Jej testy rozpoczęły się w
Indiach, a teraz podbija Stany Zjednoczone. Celem aplikacji jest rywalizacja z TikTokiem. Zawita do
Stanów w marcu. Testy beta w Indiach pokazały, że liczba kanałów, które rozpoczęły używanie
„short-form”, wzrosła trzykrotnie, dostarczając 3,5 miliarda odsłon każdego dnia. Czy „short-form” w
następnym kwartale zawita także do Europy? Zobaczymy już wkrótce.

WALKA O SUBSKRYBENTÓW NETFLIXA I DISNEY+

Koniec roku dla serwisu SVOD Netflix był szczęśliwy. Przekroczył on granicę 200 milionów
subskrybentów po raz pierwszy w historii. Tym samym stał się platformą z największą liczbą
subskrybentów na świecie. W 2020 roku serwis powiększył się o 37 milionów płatnych
subskrybentów. Tymczasem prognozy do 2024 roku wskazują, że to serwis Disney+ zostanie
liderem rynku. Do tego czasu Disney+ powinien zdobyć 260 milionów subskrybentów, co daje
klika milionów więcej w porównaniu z przewidywaniami dotyczącymi Netflixa.
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AVOD – NOWY TREND W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Końcówka roku 2020 i pierwsze tygodnie 2021 przyniosły dużo informacji o zmianach na
rynku VOD. Tendencja amerykańska pokazuje wzrost zainteresowania widzów serwisami
AVOD. Obecnie z usługi tej korzysta 200 milionów Amerykanów. Zdaniem analityków rynku
będzie to tendencja wzrostowa do 2024 roku. Co ciekawe, na każdym kontynencie YouTube
wyróżnia się na tle innych serwisów AVOD - jest na pierwszym miejscu. W Stanach
Zjednoczonych inne serwisy, oprócz YouTube'a to : ABC, NBC, CBS, Fox. W Europie
najczęściej

popularne serwisy AVOD należą do nadawców telewizji publicznych i

prywatnych, jak: France TV, Arte TV, 6Play, MyCanal we Francji, BBC iPlayer, ITV Hub, Sky TV
w Wielkiej Brytanii oraz ZDF Mediathek w Niemczech. Na rynku obserwuje się coraz więcej
hybryd typu AVOD-SVOD, które mają na celu zdobycie nowych widzów i ich utrzymanie.

PLUTO TV PRZYBYWA DO EUROPY

Rozwój wideo na żądanie w modelu FAST (free ad-supported television) rośnie nie tylko w
Stanach Zjednoczonych. Serwis Pluto TV, należący do ViacomCBS, zawitał do Europy. W
pierwszej fazie serwis był dostępny w Hiszpanii, a od lutego br. we Francji. Widzowie mają
dostęp do 40 kanałów, na które składają się treści ViacomCBS i treści nabyte przez licencje
od innych podmiotów. Serwis, oprócz ramówki (jak w telewizji linearnej) oferuje także
bibliotekę filmów AVOD. Serwis można oglądać na wszystkich urządzeniach z dostępem do
Internetu jak : Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast i na smartfonach.
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DOMOWE KINO

Panedmia, która już od roku blokuje nasze wyjścia do kina, ciągle trwa. Przez krótki okres kina były
otwarte, jednak sytuacja w Europie nie ulega poprawie. Daty premier filmów są regularnie
przesuwane. Nikt nie zna także konkretnej daty otwarcia kin. Frustracja dystrybutorów, dyrektorów
kin i widzów rośnie każdego dnia. Hiszpański dystrybutor A Contracorriente Films wraz z dostawcą
technologii OTT Magine stworzył nowy serwis transakcyjny (TVOD) skierowany do publiczności
kinowej. Sala Virtual de Cine (SVdC) zachęca dystrybutorów i widzów na terenie całej Hiszpanii do
premier filmowych, tak jak przed pandemią. Podstawą działania serwisu jest model revenue share
z kinami. Dodatkowo serwis pozwala na organizację pokazów zamkniętych dla dziennikarzy lub
wybranych widzów.
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TEMAT WYDANIA

OSCARY
2021
Jak Covid wpłynął na nominacje?
Historia Oscarów - jak rozpoczęła swoją karierę pożądana nagroda filmowa?
Zmiany, które zaczną obowiązywać od 2024 roku.
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OSCARY – O CO TYLE
HAŁASU?
KATARZYNA WĘGLIŃSKA

Spełnienie marzeń, sukces, trampolina do kariery i sławy Czy marketing i komercja?
Czym właściwie są Oscary? Bezsprzecznie to jedna z najbardziej znanych i pożądanych
nagród filmowych na świecie. Uznawane za symbol kina statuetki Oscara, przyznawane
są od 1929 r. przez Amerykańską Akademię Filmową. To niewątpliwie najważniejsze
wydarzenie i święto kina. Obiekt marzeń został zaprojektowany przez Cedrica Gibbonsa.
Mierzy 35 cm, a waży 3,9 kg. Statuetka wykonana jest z brązu i pokryta warstwą 24karatowego złota. Przedstawia postać nagiego rycerza opartego o miecz. Od lat powstaje
w tej samej, chicagowskiej fabryce R.S. Owens & Company.
Przyznawana w 24 kategoriach, statuetka Oscara co roku robi wiele zamieszania ze
względu na werdykty Akademii, które, jak pokazuje historia tej nagrody, niejednokrotnie
budziły już kontrowersje. Oscarowy czerwony dywan, gwiazdy w kreacjach największych
projektantów, ceremonia, jak również niedociągnięcia i wpadki sprawiają, że oscarowa
noc cieszy się każdego roku dużym zainteresowaniem i przyciąga miliony widzów z
całego świata.
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Wszystko zaczęło się w 1927 r., kiedy to z inicjatywy Luisa B. Mayera, współwłaściciela MetroGoldwyn-Mayer, powstała Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Akademia miała
zrzeszać profesjonalistów branży filmowej: producentów, reżyserów, scenarzystów, kompozytorów
muzyki. Powstała w celu wspierania sztuki filmowej, popularyzacji amerykańskiego kina oraz
wyróżniania osiągnięć wybitnych twórców branży filmowej. Nagroda specjalna, czyli dzisiejszy
Oscar, którą przyznawano wówczas w kilkunastu kategoriach, była niejako narzędziem
marketingowym służącym promocji kinematografii. Pierwsza, historyczna ceremonia miała miejsce
16 maja 1929 roku w Roosevelt Hotel w Los Angeles i trwała… 15 minut. Przeszła do historii jako
najkrótsza i jednocześnie najmniej zauważona ceremonia w oscarowych dziejach. Wydarzenie
nie zainteresowało prasy, a co ciekawe – sami laureaci byli znani już 3 miesiące wcześniej, więc nie
było elementu zaskoczenia ani towarzyszących temu emocji. W ceremonii brało udział 250 gości,
wręczono nagrody w 13 kategoriach, za najlepszy film uznano melodramat wojenny pt. „Skrzydła”
(reż. Williama A. Wellmana). Rok później ceremonia była transmitowana w radiu, a listę zwycięzców
utrzymano w tajemnicy do czasu wręczenia nagrody. W kolejnych latach wraz z rozwojem
kinematografii nagroda zaczęła zyskiwać na popularności. Powiększała się również liczba
nagradzanych kategorii. W 1953 r. odbyła się pierwsza telewizyjna transmisja ceremonii. Przez
następne lata statuetka umacniała swoją pozycję i pozyskała status najbardziej prestiżowej
nagrody w dziedzinie filmu, a sama nominacja stała się wielkim wyróżnieniem dla twórców.

Kontrowersyjne wybory Akademii, niewłaściwy sposób przyznawania nagród, dyskryminacja kobiet
oraz mniejszości etnicznych i seksualnych, marginalizowanie amerykańskiego kina niezależnego to
główne zarzuty stawiane Akademii. Niektórzy krytycy sugerują nawet, że hollywoodzkie produkcje
powstają według pewnych schematów, które lubi i nagradza Akademia. Wydaje się, że 8 września
2020 r. nastąpił przełom. Akademia wprowadziła nowe standardy mające na celu zwiększenie
reprezentatywności mniejszości. Nowym wymaganiom trzeba będzie sprostać począwszy od 2024
roku. Zmiany dotyczą głównie różnorodności etnicznej, rasowej i seksualnej, a także dotyczą
sposobu traktowania kobiet w przemyśle filmowym.

11

Temat wydania

93. ceremonia przyznania oscarowych statuetek przejdzie do historii kina nie tylko ze względu
na nagrodzone filmy, lecz także ze względu na czas pandemii, w jakim się odbędzie. To szczególnie
trudny czas dla branży filmowej, z powodu zamkniętych kin, wstrzymanych produkcji oraz
przesuniętych premier filmowych. Z tych przyczyn zmianie uległ regulamin Akademii. Mianowicie,
do rywalizacji o nominację do Oscara zostały dopuszczone filmy, które nie były wyświetlane w
kinach, tylko na platformach streamingowych. Warunkiem była zaplanowana premiera kinowa.
Z powodu pandemii wydłużono również czas kwalifikacji do nagród (do 28 lutego). Akademia
podjęła także decyzję o połączeniu dwóch kategorii: montaż dźwięku i najlepszy dźwięk.
Przełożono również datę otwarcia Muzeum Akademii Filmowej. Niepewny czas rzucił też cień na
oscarową galę, która stała pod znakiem zapytania. Rozważano nawet jej odwołanie. Ostatecznie
zdecydowano się na przesunięcie uroczystości. W tym roku zwycięzców poznamy dopiero 25
kwietnia. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie przebiegać sama ceremonia. Najważniejsze jest obecnie
zachowanie wymogów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa. Jak podają do
wiadomości organizatorzy, uroczystość odbędzie się w Dolby Theatre i jeszcze kilku innych
lokalizacjach, aby mogli w niej uczestniczyć nominowani i publiczność. W tym roku jedynym
akcentem polskim jest nominowany „Szarlatan” w reż. Agnieszki Holland, oficjalnie jest jednak
zgłoszony jako kandydat czeski. Niestety z walki o nominację odpadł film Małgorzaty Szumowskiej
i Michała Englerta „Śniegu już nigdy nie będzie”.

„Wygrałem, mogę trochę pokrzyczeć i poskakać. Ale jutro i tak trzeba iść do pracy”. Benicio Del
Toro („Traffic”, 2000 r.) Do historii, wraz z nagrodzonymi filmami i ich twórcami, przechodzą
również cytaty z przemówień laureatów i gospodarzy gali, wpadki, kontrowersyjne wypowiedzi,
skandale i nietuzinkowe stroje, a także same reakcje nagradzanych. Czym zaskoczą nas w tym
roku? Dowiemy się już wkrótce. Czekamy z niecierpliwością.

Nagi mężczyzna na scenie, namiętny pocałunek Angeliny Jolie z bratem, czerwony dywan, a na nim
przebrany za dyktatora Sacha Baron Cohen z urną z prochami… Kim Dzong Ila, naga pierś Beyonce
czy przewracająca się na schodach Jennifer Lawrence? Za największy skandal uznano pomyłkowe
ogłoszenie wyników. Do tej fatalnej pomyłki doszło w 2017 roku. Faye Dunaway i Warren Beatty,
wręczający nagrodę w kategorii za najlepsze zdjęcia, ogłosili zwycięzcą film „La La Land”.
Natomiast prawdziwym zwycięzcą był film „Moonlight”.
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Akademia liczy obecnie ponad 6000 członków.
Najmłodszą osobą uhonorowaną nagrodą specjalną Akademii „za wspaniały wkład w rozwój kina”
była 6-letnia Shirley Temple, a najmłodszą zdobywczynią Oscara – 10-letnia Tatum O'Neal, która
otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej w filmie „Papierowy księżyc”.
Najstarszy nagrodzony to Christopher Plummer, który wieku 82 lat otrzymał statuetkę Oscara za
drugoplanową rolę w filmie „Debiutanci”.
Dotychczas ceremonię przekładano 4 razy:
w 1938 r. z powodu powodzi w Los Angeles, w 1968 r. po śmierci Martina Luthera Kinga, w 1981 r.
wskutek zamachu na Ronalda Reagana, w ostatnim roku ze względu na pandemię koronawirusa.
Przekazywanie wyników w zapieczętowanej kopercie wprowadzono w 1941 r., po tym, jak rok
wcześniej prasa nie dotrzymała tajemnicy i podała listę zwycięzców tuż przed ceremonią.
Statuetki Oscara nie można odsprzedać, chyba że kupującym będzie Akademia, która odkupuje
statuetkę za symbolicznego dolara. Zasada została wprowadzona w 1950 r. i nie dotyczy statuetek
przyznawanych przed tym rokiem. Ich wartość sięga nawet kilku milionów dolarów. Oscarowi
rekordziści - „Ben Hur”, „Titanic” i „Władca Pierścieni: Powrót Króla” – otrzymali w różnych
kategoriach otrzymały po 11 statuetek.
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#OSCARSOWHITE
KARINA TATARCZYK

#OscarsSoWhite – ten hashtag wbił gwóźdź do starego systemu przyznawania nominacji w
kategori najlepszy film (Best Picture). Zmiany, o których opowiem za chwilę, będą
wprowadzane stopniowo w latach 2022 i 2023, a całkowicie wejdą w życie w 2024
roku podczas 96. ceremonii rozdania nagród.

OSCAROWE PORZĄDKI

Dyrektorzy Akademii przygotowali wytyczne na podstawie standardów różnorodności British Film
Institute. Celem tych działań jest zmiana obecnej sytuacji, w której kobiety i mniejszości są
ignorowane. Film będzie musiał spełnić dwa z czterech standardów przedstawionych poniżej.
Przed przeczytaniem kryteriów w każdym standardzie należy zapamiętać, że:
,
w standardach A i B należy spełnić tylko jedno z trzech kryteriów,
standard C jest już praktyką w dużej ilości firm (prawdopodobnie nastąpi tylko zmiana zapisów
dot. mniejszości
wątek fabularny (temat, narracja) musi być związany co najmniej z jedną spośród tych grup:
kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ+, osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub
intelektualną, osoby niedosłyszące. Nie jest to jedyne kryterium, ale dużo komentatorów
skoncentrowało się tylko na tym punkcie.
Standardy, które stopniowo będą wchodzić w życie, wyglądają następująco:
Standard A, czyli reprezentacja na ekranie. Film musi spełnić przynajmniej jeden z warunków
standardu:
Przynajmniej 30% aktorów drugoplanowych/epizodycznych musi reprezentować co najmniej dwie
spośród wymienionych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ, osoby niepełnosprawne
(fizycznie lub intelektualnie).
Przynajmniej jeden z odtwórców głównych ról lub istotnych ról drugoplanowych musi pochodzić
z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej.
Wątek fabularny (temat, narracja) musi być związany co najmniej z jedną spośród tych
wskazanych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ, osoby z niepełnosprawnością
fizyczną lub intelektualną, osoby niedosłyszące.
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Standard B, czyli zespoły kreatywne i szefowie działów. Film musi spełnić przynajmniej jeden
z warunków standardu:
Co najmniej dwa z następujących stanowisk kierowniczych działów kreatywnych powinny być
piastowane przez osoby z wspomnianych wyżej mniejszościowych grup: casting, zdjęcia, muzyka,
kostiumy, reżyseria, montaż, fryzury, charakteryzacja, produkcja, scenografia, dźwięk, efekty
specjalne, scenariusz.
Co najmniej jeden z powyższych działów powinien być kierowany przez osobę reprezentującą
mniejszość rasową lub etniczną.
Co najmniej 30% całej ekipy filmowej powinny stanowić osoby z wspomnianych wyżej
mniejszościowych grup.

Standard C, czyli o płatnych praktykach, stażach i obecności w branży. Film musi spełnić oba
warunki standardu:
Duże studia i dystrybutorzy muszą mieć stały program płatnych staży w różnych działach. Staże
mają być skierowane do osób z tych grup: kobiety, mniejszości rasowe, osoby LGBTQ, osoby
z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, osoby niedosłyszące. Małe studia i niezależni
dystrybutorzy muszą mieć co najmniej dwie osoby na płatnych stażach reprezentujące którąś
z powyższych grup mniejszościowych.
·Studia/dystrybutorzy/firmy finansujące produkcję filmów muszą oferować programy szkoleń
i rozwoju umiejętności osobom reprezentującym jedną z powyższych grup mniejszościowych.

Standard D, czyli reprezentacja w marketingu, reklamie i dystrybucji. Kryterium musi zostać
spełnione w całości:
Studio i/lub wytwórnia musi mieć na kierowniczych stanowiskach zespołów zajmujących się
reklamą/dystrybucją/PR-em

co

najmniej

kilka

osób

pochodzących

z

niedostatecznie

reprezentowanych grup.

Czy kolor Oscarów faktycznie ulegnie zmianie, zobaczymy w 2024 roku. Tymczasem oczekujemy
zwycięzców kwietniowej gali.
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JAK WYBRAĆ NAJLEPSZY FILM ROKU – W ROKU, W
KTÓRYM NIE BYŁO FILMÓW?
KARINA TATARCZYK

Pandemia wpłynęła nie tylko na nasze funkcjonowanie, lecz także na życie
każdego filmu. Już od roku festiwale filmowe ulegają zmianom lub przenoszone
są do sieci. Wręczenie Oscarów zawsze elektryzuje rynek filmowy, i to nie tylko
po drugiej stronie Atlantyku. Ubiegłego roku pandemia rozszalała się po
wręczeniu złotych statuetek. Wtedy cały świat wierzył, że wirus opuści naszą
codzienność po kilku tygodniach. Rzeczywistość wymusiła zmiany we wręczaniu
Oscarów, i nie chodzi tu o znany hasztag #OscarsSoWhite.
Jak nagrodzić filmy, jesli niekiedy nie doczekały się one publiczności, a dużo
planowanych światowych premier przesunięto w przyszłość po pandemii?
Amerykańska Akademia Filmowa postanowiła wydłużyć okres przyjmowania
zgłoszeń filmów oraz głosowania do końca lutego, a sama ceremonia została
przeniesiona na 26 kwietnia. Do kategorii najlepszego filmu pretenduje 45
tytułów, z czego niektóre są dostępne na serwisach VOD: Netflix, Amazon Prime,
Apple TV+ w Stanach Zjednoczonych. Inne filmy, jak „Emma” lub „Invisible Man”,
nieśmiało zagościły w kinach ubiegłego lata, kiedy na krótko kina były otwarte.
Natomiast o „Nomadland” lub „Judas and the Black Messiah” dużo rozpisuje się
prasa.
Zamknięte kina wprowadziły również inne novum, czyli oglądanie filmów
w domowym zaciszu. Jednak bardzo dużo reżyserów i producentów krytykuje
fakt, że tegoroczne nominacje zależą od oglądania filmów w zaciszu domowym.
Ich zdaniem wpłynie to na zniekształcenie przekazu filmu i niedocenienie
walorów artystycznych.
Jaki okaże się 2020 rok dla filmów, przekonamy się już wkrótce. Miejmy nadzieję,
że 2021 będzie łaskawszy dla świata filmu.
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Serial oparty na
prawdziwej postaci
historycznej - uroczej
młodej cesarzowej,
której popularność
wybiega daleko poza
jej austriacką ojczyznę.

SISSI
TV* SVOD,AVOD,TVOD

season 1- 26 episodes x 26” ( 678 minutes)
season 2- 26 episodes x 26” ( 678 minutes)
season 3 - 13 episodes x 26” (338 minutes)
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na wybranych terytoriach/on certain
territories

SPRZEDAŻ CONTENTU
NA PLATFORMY VOD
A JAKOŚĆ PLIKÓW
ŹRÓDŁOWYCH
E.C.

KAŻDA

PLATFORMA

MA

WŁASNE

OCZEKIWANIA

CO

DO

PLIKÓW, JAKIE DYSPONENT TREŚCI, NP. PRODUCENT CZY
DYSTRYBUTOR, MUSI DOSTARCZYĆ W ŚLAD ZA PODPISANĄ
UMOWĄ

LICENCYJNĄ.

PRZYGOTOWANIE

PLIKÓW

EMISYJNYCH, KTÓRE TRAFIAJĄ NA QUALITY CHECK (QC) W
STUDIO NADAWCY, JEST STANDARDEM I TAKIE DZIAŁANIA
KAŻDY

NADAWCA

MUSI

PRZEPROWADZIĆ.

JEDNAK

NIE

KAŻDE QC KOŃCZY SIĘ SUKCESEM.

Brak formatów plików wymaganych przez

posiadają materiały, które nie spełniają obecnych

platformę

do

standardów emisji contentu. Wiąże się to ze

dystrybucji VOD. Producent, sam lub z agentem

zmianą technologiczną i cyfryzacją contentu.

sprzedaży czy dystrybutorem, powinien na

Problem z dostarczeniem do emitenta treści

etapie development odpowiedzieć sobie na

plików zgodnych z aktualnymi wymaganiami

pytanie, gdzie treści mają być emitowane.

często

Wynikiem

być

przechowywane na nieodpowiednich nośnikach.

przygotowanie plików źródłowych (wideo, audio,

Nie bez znaczenia jest także okres, w którym film

grafika, metadane) dla wszelkich parametrów

powstał. Trudno bowiem oczekiwać, że film

dystrybucji Rozszerzenie etapu development o

wyprodukowany

planowanie

pozwala

obowiązującymi na przykład w latach 90.

kontrolować wszystkie materiały „pochodne”

ubiegłego wieku bez procesu rekonstrukcji będzie

powstające w procesie dystrybucji, a także

dorównywał

znacząco wpływa na oszczędność czasu i

powstałym w XXI wieku i spełniał standardy, jakie

obniżenie kosztów związanych z dystrybucją

obecnie

treści.

możliwość oglądania filmów na przykład w jakości

mocno

takiej

ścieżki

ogranicza

analizy

drogę

powinno

dystrybucji

wynika

z

faktu,

zgodnie

jakością

oferują

że

materiały

ze

standardami

odbioru

producenci

są

produkcjom

telewizorów

–

HD czy 4K.
Prawidłowy format pliku nie dotyczy tylko
producenta. Bardzo często dystrybutorzy po
kilku latach działania na rynku audiowizualnym
18

Aby sprzedaż licencji zakończyła się sukcesem,
należałoby najpierw sprawdzić jakość materiałów
audio i wideo oraz dostępność tzw. plików
pochodnych, czyli: napisy, napisy dla niesłyszących,
materiały promocyjne (trailer), wersje lokalne
(lektor, dubbing), a także metadane i grafikę . Jeśli
chcemy przejść sprawnie proces dostarczenia
plików, najpierw należy uporządkować materiały,
sprawdzić ich jakość. W ten sposób unikniemy
odrzucenia materiałów z uwagi na złą jakość audio
lub wideo czy braki pochodnych elementów,
których czas wykonania wydłuży proces transakcji.
Następnie

warto

zarchiwizować

materiały

w

wyspecjalizowanym data center, aby mieć do nich
dostęp w systemie 24/7. Proces sprzedaży praw
przebiegnie wówczas sprawniej, a to z kolei
przełoży się na oszczędność czasu.

Temat jakości plików i specyfikacji technicznych
jest szeroki i ciągle ewoluuje. BB Technologia, dział
techniczny GBBM Group, odpowie na wszystkie
pytania

związane

materiałów

z

technicznymi

audiowizualnych.

aspektami

Doradzamy

na

każdym etapie od produkcji po dystrybucję, a także
oferujemy możliwość archiwizacji materiałów.

19

WIELKA MOC
TO WIELKA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OCHRONA
NA
YOUTUBE

JAK OCHRONIĆ SWOJE TREŚCI NA YOUTUBIE
ZA POMOCĄ INTELIGENTNYCH NARZĘDZI
KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z COPYRIGHT
MATCH TOOL?
CO TO JEST COPYRIGHT MATCH TOOL?

Dla

W dzisiejszym artykule przedstawiamy kolejne,
skuteczne narzędzie ochrony praw autorskich –
Copyright Match Tool. Jest to narzędzie, które,
podobnie jak opisywany poprzednio Content
ID, działa na zasadzie dopasowania. Zasadnicza
różnica polega na tym, że system ten wykrywa
jedynie całe utwory ponownie przesłane do

kanałów

partnerskiego

należących
YouTube’a

do

programu

narzędzie

jest

udostępniane automatycznie. Natomiast może
zostać przyznane również kanałom, które
udowodnią potrzebę posiadania narzędzia do
zarządzania prawami autorskimi na dużą skalę.
Jest więc szansa również dla mniejszych
youtubowych graczy.

YouTube’a, nie wykrywa natomiast urywków
utworów objętych prawem autorskim. Jego
zalety to: łatwe zarządzanie oraz mniejsza
liczba zasobów.
KTO PIERWSZY TEN LEPSZY!
Jest jedno ale… Za właściciela praw autorskich
algorytm uznaje podmiot, który jako pierwszy
zamieścił utwór w serwisie. Po wykryciu
skopiowanego

utworu

właściciel

praw

autorskich może podjąć konkretne działanie.
Może wysłać e-maila do osoby, która przesłała
dopasowaną

treść,

może

poprosić

o

natychmiastowe usunięcie treści lub przesłać
prośbę o zaplanowanie usunięcia (z 7-dniowym
wyprzedzeniem), może również zarchiwizować
odpowiednik

bez

podejmowania

działań

związanych z filmem.
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MANUAL CLAIMING TOOL, CZYLI RĘCZNE

ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ
Jest jeszcze jeden ważny aspekt. To na właścicielu
praw autorskich spoczywa obowiązek sprawdzenia

Zdarzają się jednak przypadki, że ani

filmu i ustalenia, czy nie jest objęty np.

standardowy system Content ID, ani Live

dozwolonym użytkiem lub innym podobnym

Content ID nie wykryje treści przesłanych na

wyjątkiem albo czy użytkownik nie działał w

platformę

dobrej wierze. Jeśli nie ma co do tego wątpliwości,

Również dla takich sytuacji YouTube oferuje

wówczas może przesłać żądanie usunięcia treści.

rozwiązanie. Jest to narzędzie do ręcznego

Nieprawidłowe

nadużywanie

zgłaszania roszczeń – MANUAL CLAIMING

narzędzia usuwania treści z powodu naruszenia

TOOL – dzięki któremu właściciel praw

praw autorskich z platformy może skutkować

autorskich

utratą

nawet

filmów dostępnych publicznie w YouTubie,

zakończeniem współpracy partnerskiej z You-

zgłaszania do nich roszczeń i stosowania

Tube’em. Trzeba o tym pamiętać i korzystać z

wybranej zasady (monitorowania, blokowania

narzędzia odpowiedzialnie.

albo zarabiania).

A CO W PRZYPADKU TRANSMISJI NA ŻYWO?

PROGRAM WERYFIKACJI TREŚCI

YouTube daje również możliwość ochrony treści

Warto również wspomnieć o programie

publikowanej na żywo. LIVE CONTENT ID, bo to

weryfikacji

o nim mowa, jest narzędziem, które pozwala

pomaga

wyszukiwać w czasie rzeczywistym transmisje na

wyszukiwać i usuwać treści naruszające ich

żywo publikowane przez innych użytkowników.

prawa na dużą skalę. Jest on jednak

Osoba transmitująca takie treści otrzyma na

polecany podmiotom, które muszą często

początek ostrzeżenie i jeżeli nie zaprzestanie

usuwać treści z YouTube’a i regularnie

używania dopasowanych treści, jej transmisja

przesyłają żądania usunięcia ich treści.

dostępu

używanie

do

tej

lub

funkcji

lub

przez

ma

treści,

osoby

nieuprawnione.

możliwość

w

właścicielom

wyszukiwania

którym

YouTube

praw

autorskich

zostanie zakończona.

Aby korzystać z systemu Content ID (oprócz Copyright Match Tool), treści właściciela praw
autorskich muszą znajdować się na kanale należącym do sieci partnerskiej YouTube’a posiadającej
dostęp do managera treści lub muszą zostać przesłane do takiego managera za pośrednictwem
takiej sieci (tworzy się wówczas plik referencyjny, który nie jest przesyłany na kanał, ale
bezpośrednio do CMS YouTube).
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TO WIELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Miłośnicy kina fantasy z pewnością kojarzą powyższy cytat z filmu o Spider-Manie –
komiksowym superbohaterze Marvela, ale zawarta w nim prawda jest uniwersalna
i przekłada się na wiele aspektów naszego życia, w tym również na ekosystem YouTube’a.
Tu w rolę superbohaterów pilnujących porządku wcielają się Partnerzy Youtube'a.
W swoich rękach mają oni potężne narzędzia służące do walki z internetowym
piractwem, jednak ich niewłaściwe użycie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami.

"TEN FILM JEST JUŻ NIEDOSTĘPNY…
…z powodu roszczenia dotyczącego praw autorskich zgłoszonego przez użytkownika ReDefinePolsat” – taką informację zobaczyli widzowie oglądający pod koniec roku charytatywny stream live
na „Kanale Sportowym”, podczas którego promowano zbiórki pieniężne na leczenie ciężko chorych
osób. Blokada miała być związana z rzekomym naruszeniem praw do odbywającej się równolegle
gali mieszanych sztuk walki „KSW 57”. W rzeczywistości została nałożona bezpodstawnie.
KOSZTOWNY (?) BŁĄD…
Dzień po zdarzeniu Polsat opublikował przeprosiny na Twitterze, tłumacząc swoje działanie
„błędem ludzkim”, jednak założyciele kanału domagali się zadośćuczynienia: wpłaty 70 tys. zł na
cel charytatywny promowany podczas przerwanej transmisji, publikacji przeprosin o ustalonej
treści na kontach twitterowym i facebookowym Cyfrowego Polsatu oraz przeprosin w formie
opłaconego przez Cyfrowy Polsat spotu przed jednym z programów na -Kanale Sportowym-.
Warunki nie zostały spełnione, więc do boju ruszyli prawnicy. Z zainteresowaniem czekamy na
rozstrzygnięcie tej sprawy.

24

HISTORIA SZORSTKIEJ PRZYJAŹNI
Dodatkowego smaczku omawianemu przypadkowi dodaje fakt, iż dwaj z czterech dziennikarzyzałożycieli Kanału Sportowego byli pracownikami Polsatu, którzy odeszli po nieotrzymaniu zgody
na równoległe rozwijanie swojego projektu. Podczas licznych programów na żywo wielokrotnie
dało się usłyszeć, że relacje na linii „KS” – Cyfrowy Polsat są napięte, więc nic dziwnego, że
grudniowe zajście, oprócz burzy, wywołało liczne podejrzenia o celowe działanie.
Czy wierzę w wendetę Cyfrowego Polsatu? Ani trochę. Strata wizerunkowa jest w tym przypadku
olbrzymia i była łatwa do przewidzenia. Tego typu praktyki mogą również prowadzić do utraty
statusu Partnera YouTube’a. Ponadto, jako osobie pracującej przy zabezpieczaniu sportowych
transmisji na żywo, jest mi dużo łatwiej zrozumieć wspomniany w komunikacie „błąd ludzki” niż
komuś, kto nie ma z tym styczności. Zabezpieczanie wydarzeń o dużej popularności to
momentami prawdziwy „młyn”.

WIELKA MOC TO WIELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Dlaczego w ogóle uważam to zdarzenie za warte opisania? Twórcy działający w YouTubie często
pytają, dlaczego YT tak restrykcyjnie podchodzi do udostępniania wielu swoich narzędzi, „skazując”
ich niejako na współpracę z MCN-ami. Paradoksalnie właśnie błąd popełniony przez pracownika
MCN-u jest tutaj najlepszą odpowiedzią... Jeden tego typu błąd może nieść za sobą bardzo
poważne konsekwencje. Wyobraźcie sobie zatem, co działoby się na platformie, gdyby możliwość
jego popełnienia miał absolutnie każdy(!). Podobnie jest zresztą w wielu aspektach naszego życia.
Policja drogowa daje nam względne poczucie bezpieczeństwa na drogach i sami odpowiedzcie
sobie na pytanie, czy gdyby nagle każdy uczestnik ruchu otrzymał uprawnienia policjanta,
czulibyście się bezpieczniej, czy może zaczęlibyście unikać jazdy samochodem. YouTube stawia
w tym aspekcie na sprawdzony i działający model. Pracownicy MCN-ów przechodzą regularne
szkolenia w zakresie działania platformy czy metod ochrony treści, a ich błędy lub ewentualne
nadużycia są wnikliwie monitorowane. Pozwala to na utrzymanie zdrowego ekosystemu Youtube’a,
co w modelu „każdy blokuje każdego”byłoby zwyczajnie niemożliwe.
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