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Kako upotrebljavati bazu podataka?

Nova baza podataka kreativnih djela

Tko ima koristi od baze podataka?

Djela siročad sva su djela, poput knjiga, filmova, novinskih 
članaka i drugog kreativnog materijala, koja su zaštićena 
autorskim pravom, no čiji se nositelji prava ne mogu utvrditi 
ili pronaći.

U knjižnicama, muzejima, arhivima javnih organizacija za 
radiodifuziju i drugim javnim institucijama u EU-u mogu se 
pronaći milijuni djela siročadi.

Direktivom 2012/28/EU, koja je stupila na snagu na 
kraju 2012. godine, utvrđuju se zajednička pravila za 
digitalizaciju i internetski prikaz djela siročadi koja 
su prvo objavljena ili emitirana u EU-u.

Prema Direktivi javne institucije smiju 
upotrebljavati djela koja se nakon 
pažljive potrage smatraju siročadi. 
Sva djela siročad moraju se unijeti u 
bazu podataka za cijeli EU čija je izrada 
povjerena EUIPO-u.

U bazi podataka djela siročadi nastoje se prikupiti informacije 
o djelima siročadi koja su na nacionalnoj razini dio postojećih 
zbirki narodnih knjižnica, muzeja, arhiva, institucija za filmsku 
baštinu ili audiobaštinu i javnih organizacija za radiodifuziju u 
državama članicama EU-a i državama EEP-a.

Ta kulturna tijela koja čuvaju djela moraju prvo provesti pažljivu 
potragu za nositeljima prava na djela.

Ako ne uspije pronaći nositelje prava, svaka kulturna ili 
obrazovna organizacija ili organizacija za radiodifuziju šalje 
nacionalnom tijelu informacije o djelima siročadi u njihovu 
posjedu.

Svako nacionalno tijelo tada prosljeđuje te informacije u bazu 
podataka djela siročadi. Kada se za djela utvrdi da su siročad 
u jednoj državi, ta se djela prepoznaju kao siročad diljem 
Europske unije. To znači da ih sve kulturne organizacije, koje 
u svojim arhivima čuvaju takva djela, mogu digitalizirati i učiniti  
dostupnima diljem EU-a.

Nositelji prava koji prepoznaju jedno od svojih djela u bazi 
podataka mogu zatražiti promjenu statusa dotičnog djela 
siročeta.

Javnost može pretraživati bazu podataka i pronaći informacije 
o djelima siročadi.

Stoga baza podataka predstavlja jedinstvenu usklađenu 
točku pristupa informacijama o djelima siročadi za kulturne 
organizacije, moguće nositelje prava i javnost.

Bazi podataka djela siročadi može se pristupiti na internetskoj 
stranici:

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

Ako želite upotrebljavati bazu podataka djela siročadi i 
potrebna vam je pomoć ili dodatne informacije, obratite nam 
se na:

observatory.orphanworks@euipo.europa.eu

Kulturne institucije mogu bilježiti informacije o djelima siročadi 
u jedinstvenoj internetskoj bazi podataka.

Baza podataka osigurava slobodan pristup informacijama o 
djelima siročadi iz 28 država članica i država EGP-a.

Nositelji prava mogu provjeriti koristi li se njihovo djelo i ukinuti 
status djela siročeta.
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