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Kod JEL: Z11 
S owa kluczowe: spo ecze stwo informacyjne, elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe, 
muzycy 
Streszczenie. Wspó czesne trendy rozwoju spo ecze stwa informacyjnego nie omin y równie  
zawodów artystycznych. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie zastosowania elektro-
nicznych partytur oraz wydawnictw nutowych przez profesjonalnych muzyków. Na podstawie 
bada  w asnych starano si  okre li  cz stotliwo , narz dzia oraz technologiczn  i finansow  
stron  zagadnienia oraz zidentyfikowa  ewentualne niezaspokojone potrzeby oraz luki rynku.  
 
 
Wprowadzenie

 W fundamentalnej dla polskiej teorii muzyki pracy F. Weso owskiego Zasady 
muzyki mo na przeczyta  nast puj ce s owa: „Oprócz (…) literowego i sylabowego – 
zapisu d wi ków istnieje zapis nutowy. Jest to najwyra niejszy i najdok adniejszy spo-
sób notacji muzycznej” (Weso owski, 1998, s. 17). B. miechowski partytur  definiuje 
jako „zapis ca o ci utworu muzycznego, który w za o eniu przeznaczony jest do wyko-
nania przez wiele instrumentów” ( miechowski, 1999, s. 354). Obecnie trudno wyobra-
zi  sobie muzyka klasycznego (a w niektórych przypadkach równie  zajmuj cego si  
szeroko pojmowan  muzyk  rozrywkow ), który mo e prowadzi  aktywn , w pe ni 
profesjonaln  dzia alno  zawodow , obejmuj c  wyst py solowe, kameralne, orkie-
strowe, prac  naukow  czy dydaktyczn  bez umiej tno ci czytania notacji nut. Dzi ki 
niej arty ci, wprawieni w odczytywaniu zestandaryzowanej notacji, s  w stanie wyko-
na  utwór ze wszystkimi jego parametrami (b d  w niektórych przypadkach ich wi k-
szo ci ): rytmem, metrum, tempem, melodyk , harmonik , dynamik , agogik , artyku-
lacj , frazowaniem, kolorystyk  d wi kow  oraz struktur  formaln  (Weso owski, 
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1998). Równie  z tego wzgl du, cho  pocz tkowo notacja muzyczna wydaje si  trudna 
i skomplikowana, nauka tego systemu znaków i symboli jest nieomal niezb dnym, 
fundamentalnym warunkiem klasycznego kszta cenia muzycznego. Z wydawnictwami 
nutowymi muzycy spotykaj  si  w ró norodnych formach: od solfe y, szkolnych dyk-
tand muzycznych (melodycznych, rytmicznych, harmonicznych itp.) przez utwory so-
lowe, g osy orkiestrowe i solowe, zapisy utworów kameralnych, wyci gi fortepianowe 
po ca e partytury przeznaczone na wieloosobowe sk ady instrumentalne. 
 Trendy rozwoju spo ecze stwa informacyjnego nie omin y muzyków, którzy 
korzystaj c ze zdobyczy technologii, zacz li interesowa  si  nowymi formami zdoby-
wania, przegl dania i opracowywania wydawnictw nutowych. Coraz cz ciej wykorzy-
stuj  oni w tym celu rozmaite ród a i technologie internetowe oraz mobilne, rozszerza-
j c zakres swojego repertuaru wykonawczego, wybieraj c utwory dla swoich uczniów 
czy te  prowadz c badania naukowe. Motorem tych zmian jest nie tylko ciekawo , 
popychaj ca do zapoznawania si  z coraz to nowymi zbiorami czy wydaniami, ale rów-
nie  warunki rynkowe – coraz szybsze tempo ycia nie omija tak e sfery kulturalnej, co 
niekiedy zmusza artystów do proponowania coraz to nowych programów koncertowych 
i w czania kolejnych pozycji do zasobu utworów, które s  w stanie wykona . Zdoby-
cze technologii informacyjnej umo liwi y digitalizacj  zbiorów nutowych na podobnej 
zasadzie, jak wcze niej sta o si  to z ksi kami (por. Babis, Lipnicki, 2010). Wydawnic-
twa nutowe nie tylko zacz y by  sprzedawane w modelu e-commerce (por. ysik, 
Kutera, 2010) – ta forma dystrybucji wydawa a si  zreszt  do  naturalna dla towarów 
wysokospecjalistycznych, jakimi s  publikacje nutowe. Ze wzgl du na ograniczone 
grono odbiorców stacjonarne sklepy z tym asortymentem mo na napotka  o wiele rza-
dziej ni  cho by standardowe ksi garnie (por. St pniak, 2014). Coraz cz ciej partytury 
i szeroko rozumiane wydawnictwa nutowe mo na spotka  równie  w formie elektro-
nicznej – plików pdf czy zdj , a tak e w formatach specjalistycznych programów mu-
zycznych, przeznaczonych do edycji nut. Wykorzystanie tej formy publikacji jest rów-
nie  mo liwe w ramach technologii mobilnych (por. Nowicki, 2006; Bolek, Papi ska-
Kacperek, Szafra ska, Zakonnik, 2014), na przyk ad za pomoc  laptopów, tabletów czy 
smartfonów, co umo liwia dost p do ogromnej bazy wydawnictw nutowych limitowany 
jedynie dost pem do sieci internet i ewentualnym posiadaniem odpowiedniego urz dze-
nia lub oprogramowania oraz praw dost pu do zasobów. 
 Celem niniejszego artyku u jest zbadanie czy i w jaki sposób profesjonalni muzy-
cy korzystaj  z narz dzi, jakimi s  elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe, do 
jakich celów i za pomoc  jakich urz dze  te narz dzia s  u ywane, jak wygl da komer-
cyjna strona tego zagadnienia oraz czy istniej  perspektywy rozwoju b d  luki w obec-
nym stanie opisywanego zagadnienia. Pozwoli to równie  zidentyfikowa , w jakim 
stopniu muzycy wykorzystuj  dost pne nowoczesne technologie z omawianego zakresu 
w swojej pracy zawodowej. Niniejsze zamierzenia opracowano na podstawie bada  
w asnych. 
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1. Metodologia bada

 W celu zbadania zagadnienia wykorzystania przez muzyków elektronicznych 
partytur i wydawnictw nutowych w dzia alno ci profesjonalnej, przygotowano kwestio-
nariusz badawczy oraz przeprowadzono rozmowy z osobami zajmuj cymi si  dzia al-
no ci  muzyczn . Kwestionariusze rozprowadzano przez poczt  elektroniczn  lub ko-
munikator internetowy, jeden z respondentów poprosi  o mo liwo  odpowiedzi na 
pytania przez telefon. Z kolei rozmowy badawcze prowadzono drog  elektroniczn , 
telefoniczn  lub osobi cie, w ostatnim przypadku czasami tak e w wi kszych grupach 
rozmówców. 
 Do udzia u w badaniu zaproszono 11 profesjonalnych muzyków (konieczne by o 
ograniczenie liczby respondentów dla uzyskania wiarygodnych, dok adnych danych od 
osób faktycznie spe niaj cych dane kryteria). W ród badanych znale li si  instrumen-
tali ci, wokali ci klasyczni i wykonuj cy repertuar rozrywkowy oraz teoretycy muzyki. 
Badani zawodowo zajmuj  si  prac  dydaktyczn , s  studentami studiów ró nych po-
ziomów (magisterskich lub doktoranckich), s  zatrudnieni w instytucjach kulturalnych 
lub niepublicznych jako wokali ci lub instrumentali ci, prowadz  w asn  dzia alno  
gospodarcz  lub anga uj  si  w projekty artystyczne (w wi kszo ci ankietowani zajmu-
j  si  kilkoma z wy ej wymienionych obszarów dzia alno ci). W kwestionariuszu ba-
dawczym umieszczono dziewi  pyta . W pytaniu pierwszym zapytano, czy ankieto-
wani korzystaj  z elektronicznych partytur i wydawnictw nutowych. Pytanie drugie 
dotyczy o cz stotliwo ci korzystania z elektronicznych partytur i wydawnictw nuto-
wych, pytanie trzecie – celu korzystania z omawianych wydawnictw. W pytaniu czwar-
tym ankietowani podawali ród a, z których czerpi  elektroniczne partytury i wydaw-
nictwa nutowe. W pytaniu pi tym proszono o podanie czy wydawnictwa, z których 
korzystaj  respondenci s  p atne czy bezp atne, oraz o podanie konkretnych przyk adów 
róde . Pytanie szóste mia o na celu ustalenie, za pomoc  jakich urz dze  ankietowani 

korzystaj  przy pracy z elektronicznymi partyturami i wydawnictwami nutowymi.  
W pytaniu siódmym zapytano, czy badani sami tworz  cyfrowe wersje wydawnictw 
papierowych, na przyk ad przez przepisywanie do programów nutowych, skanowanie 
czy robienie zdj . W pytaniu ósmym respondenci mieli oceni  dost p do elektronicz-
nych partytur i wydawnictw nutowych oraz zidentyfikowa  materia y, które by yby im 
potrzebne, a nie s  dost pne w tej formie. W ostatnim pytaniu ankietowani mogli wyra-
zi  w asne spostrze enia, refleksje, opinie oraz potrzeby dotycz ce elektronicznych 
partytur i wydawnictw nutowych. 
 Oprócz tego, z osobami wybranymi do udzia u w badaniach oraz innymi muzy-
kami przeprowadzono rozmowy badawcze dotycz ce zagadnienia elektronicznych par-
tytur i wydawnictw nutowych. Dotyczy y one mo liwo ci i róde  zdobywania publika-
cji w tej formie, narz dzi do tworzenia w asnych plików b d  cyfrowych wersji papie-
rowych wydawnictw muzycznych, ogranicze  prawnych i terytorialnych oraz przyzwy-
czaje  i potrzeb muzyków w omawianym zakresie. W rozmowach badawczych poru-
szano ró norodne, zwi zane z tematem elektronicznych partytur i wydawnictw nuto-
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wych, zagadnienia, dawano równie  respondentom mo liwo  swobodnej wypowiedzi  
i przedstawienia refleksji zwi zanych z przedstawianym zagadnieniem. Nast pnie do-
konano syntezy oraz analizy uzyskanych wyników. 
 
 
2. Prezentacja wyników bada

 Po przeprowadzonych badaniach kwestionariuszowych i rozmowach badawczych 
dokonano zbiorczego opracowania uzyskanych danych. Wyniki przedstawiono poni ej. 
 Wszyscy respondenci przyznali, e korzystaj  z elektronicznych partytur i wy-
dawnictw nutowych. Warto jednak zauwa y , e cz  muzyków, którzy nie zdecydo-
wali si  na wzi cie udzia u w badaniach, poj cie „elektronicznej partytury” kojarzy a  
z praktyk  kompozytorsk , nieuprawian  przez instrumentalistów i wokalistów (mo e 
mie  to zwi zek z tym, e zwyczajowo termin „partytura” kojarzony jest z du ymi 
formami przeznaczonymi na wiele instrumentów i poza teoretykami i kompozytorami  
z tak opracowanych publikacji korzystaj  g ównie dyrygenci). 
 Je eli chodzi o cz stotliwo  korzystania z elektronicznych partytur i wydawnictw 
nutowych odpowiedzi badanych waha y si  od „kilka razy dziennie” do „kilka razy  
w roku”. W przypadku wi kszo ci respondentów mo na jednak przyj , e jest to mi-
nimalnie raz w miesi cu. 
 Na pytanie, do jakich celów ankietowani wykorzystuj  elektroniczne partytury  
i wydawnictwa nutowe, uzyskano nast puj ce odpowiedzi: do celów wykonawczych, 
prywatnych i zawodowych, dydaktycznych i do w asnej dzia alno ci, do nauki repertu-
aru, do przygotowania koncertów, podczas prób i w trakcie koncertów, przygotowywa-
nie partii, recitalu, praca edukacyjna i naukowa, w czanie nowych utworów do repertu-
aru, analiza teoretyczna, wybór utworów do repertuaru, w celu osobistej edukacji,  
w celach zawodowych (praca w szkole muzycznej), do celów analitycznych, porówny-
wania ró nych wersji i wydawnictw, przesy ania nut wspó pracownikom (niekiedy 
po czone z nanoszeniem uwag), pisanie w asnych opracowa . W rozmowach badaw-
czych poruszano równie  zagadnienie wykonywania utworów z elektronicznych wersji 
wydawnictw nutowych. Cz  respondentów przyzna a, e zdarza y si  im takie sytu-
acje, w wi kszo ci przypadków by a to jednak ostateczno  podyktowana nag  sytu-
acj , np. zmian  repertuaru w ostatniej chwili lub brakiem mo liwo ci zdobycia papie-
rowej wersji nut, rozmówcy przyznali równie , e staraj  si  takich zdarze  unika : taka 
forma zapisu nutowego podczas prezentacji dzie a muzycznego wydaje im si  niewy-
godna i nienaturalna. Pojawi y si  tak e uwagi dotycz ce mo liwo ci porównywania 
ró nych wersji wydawniczych – dzi ki publikowaniu na stronach wydawców podgl -
dów muzycy maj  mo liwo  przejrzenia konkretnego wydania i zdecydowania przed 
zakupem, które najbardziej odpowiada ich potrzebom pod wzgl dem wersji (niektóre 
utwory by y przez twórców przerabiane i funkcjonuj  w ró nej formie), uk adu stron, 
wizualnej prezentacji, komentarzy krytycznych czy appendixów. 
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 W ród róde , z których badani czerpi  elektroniczne partytury i wydawnictwa 
nutowe, zosta y wymienione: przesy anie plików przez kana y elektroniczne (np. poczta 
elektroniczna, komunikatory internetowe) w formie plików w formacie pdf lub zdj , 
portale internetowe (tu bardzo cz sto pojawia si  portal IMSLP – Petrucci Music Libra-
ry, a tak e inne portale bran owe i umo liwiaj ce dzielenie si  plikami, zdigitalizowane 
kolekcje biblioteczne oraz strony wydawnictw nutowych) i kopiowanie plików na no-
niki typu pendrive czy dyski zewn trzne. Niemal wszyscy ankietowani korzystaj  

tylko ze róde  bezp atnych – w rozmowach badawczych zaobserwowano, e muzycy 
cz sto ceni  wy ej papierowe wydawnictwa. Maj  na to równie  wp yw takie kwestie 
jak cho by rodzaj papieru, na którym wydrukowane s  nuty – zazwyczaj jest on grub-
szy i zwi ksza komfort wykonawcy podczas grania (np. przy ostrym o wietleniu nie 
„prze wituj ” elementy wydrukowane na drugiej stronie, a w przypadku postawienia na 
pulpicie ksi ki istnieje mniejsze ryzyko rozsypania nut ni  w przypadku pojedynczych 
kartek), niektóre edycje s  tak e rozszerzone o artyku y krytyczne. Wiele publikacji 
wiod cych wydawnictw jest równie  dost pnych wy cznie w wersji papierowej i nie 
mo na ich kupi  w wersji elektronicznej. 
 W ród urz dze  najcz ciej wykorzystywanych przez respondentów do pracy  
z elektronicznymi wydawnictwami nutowymi prawie wszyscy badani wskazali smart-
fon i komputer b d  laptop, w ród odpowiedzi pojawi  si  równie  tablet i drukarka – 
cz  badanych w rozmowach argumentowa a, e elektroniczne wydawnictwa s u  
g ównie do wybrania lub przejrzenia konkretnych utworów, by nast pnie wydrukowa  
te, które s  potrzebne, poniewa  preferuj  prac  na wydawnictwach papierowych. Cz  
respondentów nie tworzy elektronicznych wersji papierowych wydawnictw nutowych. 
W ród odpowiedzi pozosta ych znalaz y si  tworzenie w asnych opracowa  (np. pie ni 
ko cielnych), robienie zdj  lub skanów w celu przes ania wspó pracownikom lub „wy-
ci cia” potrzebnych partii lub fragmentów, przepisywanie r kopisów na wyra ny druk, 
transponowanie utworów, na w asny u ytek w celach archiwizacyjnych i przepisywanie 
fragmentów w celu stworzenia dla uczniów kart pracy. 
 Muzycy poproszeni o ocen  dost pno ci elektronicznych partytur i wydawnictw 
nutowych stwierdzili, e w wi kszo ci przypadków jest on dobry. Umo liwia równie  
zapoznanie si  z publikacjami przed zakupem b d  rozpocz ciem poszukiwa  w biblio-
tekach, zwi ksza te  zakres dost pnego repertuaru. Problem stanowi  wydawnictwa 
obj te ochron  z tytu u praw autorskich, g ównie muzyka wspó czesna. Jeden z respon-
dentów zauwa y  równie  fakt, i  ma k opoty z dotarciem do polskich starodruków 
zawartych w zbiorach bibliotecznych, które nie s  zdigitalizowane, inny, zajmuj cy si  
wokalistyk  musicalow , za uci liwy uznaje brak dost pno ci utworów uprawianego 
przez niego gatunku w t umaczeniu na j zyk polski (a te wersje cz sto s  mu potrzebne 
w dzia alno ci zawodowej). 
 W ród innych uwag muzyków warte zauwa enia s  na przyk ad stwierdzenia, e 
elektroniczne wersje wydawnictw nutowych s  o wiele ta sze, jednak oferta jest ogra-
niczona (niektóre utwory s  w tej formie w ogóle niedost pne), cz  rozmówców woli 
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równie  wersje papierowe (jednym z czynników zniech caj cych do zakupu elektro-
nicznych wyda  jest obawa o utrat  danych w wyniku np. awarii dysku). Osoby zajmu-
j ce si  tworzeniem utworów czy opracowa  cz sto korzystaj  z bezp atnych progra-
mów do edycji nut, zdaj  sobie jednak spraw , e to oprogramowanie jest mniej intu-
icyjne i nie udost pnia wszystkich funkcji, które oferuj  p atne profesjonalne programy 
stworzone do tego celu, te jednak s  przez muzyków uznawane za stosunkowo drogie.  
Z drugiej strony twórcy, którzy posiadaj  te wyspecjalizowane narz dzia uwa aj , e 
„da si  w nich zrobi  praktycznie wszystko”, tj. zapisa  nawet skomplikowane utwory  
o niestandardowej notacji czy doda  znaki graficzne niedaj ce wstawi  si  w oprogra-
mowaniu freeware’owym. Inny badany postuluje stworzenie aplikacji u atwiaj cej wy-
szukanie po danych utworów, inny odczuwa niedosyt w ilo ci dost pnych publikacji 
polskich autorów, jeszcze inny porusza problem wynagrodze  dla twórców, których 
utwory s  dost pne za darmo, pojawia si  te  kwestia dost pno ci muzyki dawnej  
w formie trudnych do odczytania manuskryptów, a niekiedy brak wspó czesnego, a-
twego w pracy dla dzisiejszego wykonawcy zapisu. 
 
 
Podsumowanie

 Po przeanalizowaniu otrzymanych danych mo na stwierdzi , i  elektroniczne 
partytury oraz wydawnictwa nutowe znajduj  zastosowanie w pracy zawodowej profe-
sjonalnych muzyków, którzy korzystaj  z nich niekiedy nawet codziennie. Dzi ki nim 
arty ci maj  do dyspozycji o wiele wi kszy zakres repertuaru, z którego mog  wybiera  
utwory do wykonywania przez siebie lub do celów dydaktycznych i naukowych. Nie s  
jednak w stanie w pe ni zrezygnowa  z papierowych nut, uznawanych za naturaln  
cz  pracy muzyka i zapewniaj cych swoisty komfort pracy, a wydawnictwa elektro-
niczne cz sto przegl dane s  w celu wybrania do druku b d  zakupu w formie papiero-
wej konkretnych utworów spo ród wi kszych kolekcji czy ró norodnych wyda . 
 Respondenci w wi kszo ci wykorzystuj  bezp atne ród a, z których czerpi  elek-
troniczne wydania nut. Zwracaj  jednak uwag , e w przypadku p atnych elektronicz-
nych wydawnictw oferta jest do  ograniczona i czasami ci ko znale  po dane mate-
ria y. Poza tym i tak do celów wykonawczych lub naukowych wi kszo  publikacji 
musi zosta  wydrukowana, a zakup papierowego wydawnictwa nutowego zwykle ma 
dodatkowe plusy w postaci dobrej jako ci papieru i layoutu oraz do czonych bonusów 
(np. dodatków krytycznych, appendixów czy p yt). Muzycy dziel  si  zasobami zgro-
madzonych zdigitalizowanych utworów przez robienie zdj  i przesy anie fotografii lub 
plików w formacie pdf poprzez komunikatory internetowe, poczt  elektroniczn  lub za 
pomoc  no ników danych, takich jak dyski czy pendrive’y, informuj  si  równie   
o interesuj cych ród ach elektronicznych publikacji. Do wykorzystywania zasobów 
elektronicznych wydawnictw nutowych najcz ciej wykorzystywane s  komputery  
i smartfony, z zaznaczeniem, e w wi kszo ci przypadków s u  one do wyboru publi-
kacji, które nast pnie s  drukowane. Cz  u ytkowników digitalizuje publikacje papie-
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rowe lub tworzy w asne elektroniczne materia y nutowe, przy czym zazwyczaj odbywa 
si  to na zasadzie robienia zdj , skanów lub korzystania z bezp atnych aplikacji do 
edycji nut; z profesjonalnych edytorskich programów nutowych korzystaj  w wi kszo-
ci kompozytorzy, osoby zajmuj ce si  tworzeniem aran acji czy zarabiaj cy na two-

rzeniu partytur, g osów lub przepisywaniu r kopisów b d  innych materia ów nuto-
wych. Muzycy s  w wi kszo ci zadowoleni z liczby i jako ci dost pnych elektronicz-
nych partytur i wydawnictw nutowych, problemem s  jedynie publikacje podlegaj ce 
ochronie na mocy prawa autorskiego. Wydawnictwa nutowe rzadko umo liwiaj  zakup 
tego rodzaju utworów w formie elektronicznej, bardziej popularne jest bowiem kupo-
wanie wyda  utworów w formie papierowej (w specyficznych przypadkach mo liwe 
jest odp atne wypo yczenie, np. materia ów orkiestrowych). 
 Mo na postawi  hipotez , e rynek elektronicznych wydawnictw nutowych nie 
wykorzystuje jeszcze wszystkich mo liwo ci, a bior c pod uwag  aktualne trendy i coraz 
powszechniejsze stosowanie technologii informacyjnych i mobilnych we wszystkich 
dziedzinach ycia, w tym w przedsi wzi ciach artystycznych i kulturalnych, elektroniczne 
partytury i wydawnictwa nutowe oraz przedstawione powy ej sposoby ich wykorzystania 
wpisuj  si  w kierunek, w którym pod a spo ecze stwo informacyjne. 
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Summary. Contemporary trends in the development of the information society did not avoid 
artistic professions. This article will discuss the issue of the use of electronic scores and music 
releases by professional musicians. On the basis of own research, efforts were made to determine 
the frequency, tools and technological and financial aspects of the issue and to identify any unmet 
needs and market gaps. 
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