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Nova podatkovna zbirka za
ustvarjalna dela
Osirotela dela so vsa tista dela, kot so knjige, filmi, èasopisni èlanki
in drugo ustvarjalno gradivo, ki so zašèitena z avtorskimi
pravicami, vendar njihovega imetnika ni mogoèe doloèiti ali najti.

Do podatkovne zbirke o osirotelih delih je mogoèe dostopati s
spletne strani:
https://euipo.europa.eu/orphanworks/

V knjiþnicah, muzejih, arhivih javnih RTV hiš in drugih javnih
institucijah v EU je na milijone osirotelih del.
Direktiva 2012/28/EU, ki je zaèela veljati konec leta
2012, doloèa skupna pravila o digitalizaciji in
spletni predstavitvi osirotelih del, ki so bila prviè
objavljena ali predvajana v EU.

JAVNO DOSTOPNA
PODATKOVNA
ZBIRKA

DIGITALIZACIJA IN
PRIKAZ
NA SPLETU

V skladu z direktivo lahko takšna dela, ki so
bila po skrbnem iskanju opredeljena
kot osirotela, uporabljajo javne
institucije. Vsa osirotela dela morajo
biti vkljuèena v vseevropsko
podatkovno zbirko, katere vzpostavitev je bila
zaupana uradu EUIPO.

Kako se podatkovna
zbirka uporablja?
Podatkovna zbirka o osirotelih delih je namenjena zbiranju
informacij o osirotelih delih iz zbirk na nacionalni ravni, ki jih hranijo
javne knjižnice, muzeji, arhivi, ustanove filmske in avdio dedišèine
ter javne RTV organizacije v drþavah èlanicah EU in drþavah EGP.
Te kulturne ustanove, ki hranijo dela, morajo najprej izvesti skrbno
iskanje imetnikov pravic do dela.
Èe je bil poskus doloèitve imetnika avtorske pravice neuspešen,
pošlje vsaka kulturna ali izobraþevalna ustanova ali javna RTV
organizacija informacije o svojih osirotelih delih svojemu
nacionalnemu organu.
Vsak drþavni organ nato te informacije posreduje podatkovni zbirki
o osirotelih delih. Potem ko se dela opredelijo kot osirotela v eni
drþavi, se priznajo za osirotela v vsej Evropski uniji. To pomeni, da
jih lahko vsaka kulturna organizacija, ki jih ima v svojih arhivih,
digitalizira in da na voljo v vsej EU.

SKRBNO ISKANJE

Èe þelite uporabljati podatkovno zbirko o osirotelih delih in
potrebujete pomoè ali dodatne informacije, nam pišite na naslov:
observatory.orphanworks@euipo.europa.eu

Komu koristi podatkovna zbirka?
Kulturne ustanove lahko zabeležijo informacije o osirotelih delih v
enotni spletni podatkovni zbirki.
Podatkovna zbirka zagotavlja prost dostop do informacij o
osirotelih delih v 28 državah èlanicah in drþavah EGP.
Imetniki pravic lahko preverijo, ali se njihovo delo uporablja, in
ukinejo status osirotelega dela.

Imetniki pravic, ki prepoznajo svoje delo v podatkovni zbirki, lahko
zahtevajo spremembo statusa spornega osirotelega dela.

KULTURNE USTANOVE

Splošna javnost v podatkovni zbirki lahko išèe in najde informacije
o osirotelih delih.
Tako podatkovna zbirka zagotavlja enotno usklajeno dostopno
toèko do informacij o osirotelih delih kulturnim organizacijam,
morebitnim imetnikom pravic in splošni javnosti.

JAVNOST

IMETNIKI PRAVIC

