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Orpoteostietokanta

Uusi tietokanta luoville töille
Orpoteoksia ovat kaikki sellaiset teokset kuin kirjat, elokuvat,
lehtiartikkelit ja muu luova aineisto, jotka on suojattu
tekijänoikeudella mutta joiden oikeudenhaltijaa ei pystytä
määrittämään tai paikantamaan.

Tietokanta tarjoaa siis yhdenmukaisen yhteyspisteen tietoihin
orpoteoksista niin kulttuuriorganisaatioille ja mahdollisille
oikeudenhaltijoille kuin yleisöllekin.
Orpoteostietokantaan pääsee verkkosivustolta

EU:n alueella olevissa kirjastoissa, museoissa, julkisen
palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa ja
muissa julkisissa laitoksissa on miljoonia
orpoteoksia.

https://euipo.europa.eu/orphanworks/

YLEISÖLLE
AVOIN
TIETOKANTA

Vuoden 2012 lopussa voimaan tulleessa
EU:n direktiivissä 2012/28/EU säädetään
yhteisistä säännöistä sellaisten
orpoteosten digitoinnille ja
verkkoesittämiselle, jotka on
julkaistu tai yleisradioitu ensimmäisen
kerran EU:ssa.
Direktiivin nojalla julkiset laitokset voivat käyttää
tällaisia teoksia, jotka on huolellisen selvityksen
jälkeen määritetty orpoteoksiksi. Kaikki orpoteokset on
liitettävä EU:n laajuiseen tietokantaan, jonka luominen annettiin
EUIPO:n tehtäväksi.

Miten tietokantaa käytetään?
Orpoteostietokannan tarkoituksena on kerätä tietoa
orpoteoksista, joita säilytetään tällä hetkellä kansallisella tasolla
EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden julkisissa kirjastoissa,
museoissa, arkistoissa, elokuva- ja äänitearkistoissa ja julkisen
palvelun yleisradio-organisaatioissa.
Kyseisten teoksia säilyttävien kulttuurilaitosten on ensin
tehtävä huolellinen selvitys teosten oikeudenhaltijoista.
Yritettyään selvittää oikeudenhaltijan onnistumatta siinä kukin
kulttuuri-, opetus- tai yleisradio-organisaatio lähettää tiedot
orpoteoksistaan kansalliselle viranomaiselleen.
Kansalliset viranomaiset välittävät sitten nämä tiedot
orpoteostietokantaan. Kun teokset on määritetty orpoteoksiksi
yhdessä maassa, ne tunnustetaan orpoteoksiksi koko
Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaa, että
kulttuuriorganisaatio, jolla on kyseiset teokset arkistossaan, voi
digitoida ne ja toimittaa ne saataville koko EU:ssa.
Teoksensa tietokannasta tunnistavat oikeudenhaltijat voivat
pyytää kyseisen orpoteoksen aseman muuttamista.
Yleisö voi tehdä hakuja tietokannassa ja saada tietoa
orpoteoksista.

DIGITOINTI JA
VERKKOESITTÄMINEN

HUOLELLINEN SELVITYS

Jos haluat käyttää orpoteostietokantaa ja tarvitset apua tai
lisätietoa, ota meihin yhteyttä osoitteeseen
observatory.orphanworks@euipo.europa.eu

Kuka hyötyy tietokannasta?
Kulttuurilaitokset voivat kirjata tiedot orpoteoksista yhteen
yhteiseen verkkotietokantaan.
Tietokannasta saa maksutta tietoa kaikkien 28 jäsenvaltion ja
ETA-maiden orpoteoksista.
Oikeudenhaltijat voivat tarkistaa, käytetäänkö heidän
teoksiaan, ja lakkauttaa teosten aseman orpoteoksena.
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