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Nowa baza danych dzieù twórczych
Utwory osierocone to wszystkie utwory, np. ksiàýki, filmy, artykuùy 
prasowe i inne materiaùy twórcze, które sà w dalszym ciàgu chronione 
prawem autorskim, ale toýsamoúã ich wùaúciciela lub miejsce jego 
pobytu sà nieznane.

W bibliotekach, muzeach oraz archiwach nadawców publicznych i 
innych instytucji publicznych w UE znajdujà siæ miliony utworów 
osieroconych.

W dyrektywie 2012/28/UE, która weszùa w ýycie pod 
koniec 2012 r., ustanowiono wspólne przepisy w 
zakresie digitalizacji i wyúwietlania w internecie 
utworów osieroconych,  które  zostaùy  
opublikowane lub nadane po raz pierwszy w UE.

Na mocy tej dyrektywy instytucje publiczne 
mogà wykorzystywaã utwory, które po 
p r z e p r o wa d z e n i u  s t a r a n n y c h  
poszukiwañ zostaùy uznane za utwory 
osierocone. Wszystkie utwory osierocone 
muszà zostaã wprowadzone do ogólnounijnej 
bazy danych, za utworzenie której odpowiedzialnoúã 
ponosi UHRW.

Jak korzystaã z bazy danych?

Celem bazy danych utworów osieroconych jest gromadzenie 
informacji o utworach osieroconych, które sà czæúcià kolekcji 
znajdujàcych siæ obecnie w posiadaniu krajowych bibliotek 
publicznych, muzeów, archiwów, instytucji odpowiedzialnych za 
dziedzictwo filmowe i dêwiækowe oraz nadawców publicznych w 
pañstwach czùonkowskich UE i pañstwach EOG.

Instytucje kultury znajdujàce siæ w posiadaniu utworów muszà 
przeprowadziã staranne poszukiwania podmiotów uprawnionych do 
tych utworów.

Jeýeli próba odszukania podmiotu uprawnionego do utworu objætego 
prawem autorskim zakoñczy siæ niepowodzeniem, kaýda organizacja 
kulturalna, oúwiatowa lub nadawcza przekazuje informacje o 
utworach osieroconych znajdujàcych siæ w jej posiadaniu swojemu 
organowi krajowemu.

Nastæpnie kaýdy organ krajowy wprowadza te informacje do bazy 
danych utworów osieroconych. Po uznaniu danego utworu za utwór 
osierocony w jednym pañstwie utwór ten uznaje siæ za utwór 
osierocony na terytorium caùej Unii Europejskiej. Oznacza to, ýe 
kaýda organizacja kulturalna znajdujàca siæ w posiadaniu takiego 
utworu moýe dokonaã jego digitalizacji i udostæpniaã go publicznie w 
caùej UE.

Podmioty uprawnione, które rozpoznajà jeden z naleýàcych do nich 
utworów w bazie danych, mogà wystàpiã z wnioskiem o zmianæ jego 
statusu.

Kaýda osoba jest uprawniona do przeszukiwania bazy danych i 
wyszukiwania informacji o utworach osieroconych.

Dziæki temu baza danych peùni funkcjæ pojedynczego, 
zharmonizowanego punktu dostæpu do informacji o utworach 
osieroconych zarówno dla organizacji zajmujàcych siæ kulturà, jak i dla 
ogóùu spoùeczeñstwa.

Dostæp do bazy danych utworów osieroconych moýna uzyskaã pod 
nastæpujàcym adresem:

https://oami.europa.eu/orphanworks/ 

Osoby chcàce skorzystaã z bazy danych utworów osieroconych mogà 
uzyskaã pomoc i dodatkowe informacje pod poniýszym adresem 
mailowym:

 observatory.orphanworks@oami.europa.eu

Instytucje kulturalne uzyskajà moýliwoúã gromadzenia informacji o 
utworach osieroconych w ramach jednej internetowej bazy danych.

Baza danych zapewnia nieograniczony dostæp do informacji o 
utworach osieroconych w 28 pañstwach czùonkowskich i w pañstwach 
EOG.

Podmioty uprawnione mogà sprawdziã, czy naleýàce do nich utwory 
sà wykorzystywane, i zùoýyã wniosek o zmianæ przypisanego im 
statusu utworu osieroconego.

Kto odniesie korzyúã dziæki 
ustanowieniu bazy danych?
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