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Kif tuża l-bażi ta’ data?

Bażi ta’ data ġdida għal xogħlijiet kreattivi

Min jibbenefika mill-bażi ta’ data?

Xogħlijiet orfni huma dawk ix-xogħlijiet kollha bħal kotba, films, 
artikli f’gazzetta u materjal kreattiv ieħor li huma protetti bid-
dritt tal-awtur, imma li d-detentur tad-dritt tagħhom ma jistax 
jiġi identifikat jew lokalizzat.

Jeżistu miljuni ta’ xogħlijiet orfni f’libreriji, mużewijiet, arkivji ta’ 
xandara pubbliċi u istituzzjonijiet pubbliċi oħra fl-UE.

Id-Direttiva 2012/28/UE, li daħlet fis-seħħ fl-aħħar tal-2012, 
tistabbilixxi regoli komuni għad-diġitalizzazzjoni u l-wiri 
onlajn ta’ xogħlijiet orfni li kienu ġew ippubblikati 
jew imxandra għall-ewwel darba fl-UE.

Skont id-Direttiva, dawn ix-xogħlijiet li ġew 
identifikati bħala orfni wara tfittxija 
diliġenti jistgħu jintużaw minn 
istituzzjonijiet pubbliċi. Ix-xogħlijiet 
orfni kollha għandhom jiġu inklużi 
f’bażi ta’ data mifruxa fl-UE kollha li l-ħolqien 
tagħha kien fdat f’idejn l-EUIPO.

Il-Bażi ta’ Data ta’ Xogħlijiet Orfni għandha l-għan li tiġbor 
l-informazzjoni dwar xogħlijiet orfni li huma parti mill-
kollezzjonijiet attwalment miżmuma fuq livell nazzjonali minn 
libreriji pubbliċi, mużewijiet, arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jew tal-awdjo u organizzazzjonijiet tax-xandir 
pubbliku fl-Istati Membri tal-UE u fil-pajjiżi taż-ŻEE.

Dawn il-korpi kulturali li jżommu x-xogħlijiet għandhom l-ewwel 
iwettqu tfittxija diliġenti dwar id-detenturi tad-dritt tax-xogħlijiet.
Wara li tkun ippruvat tidentifika d-detentur tad-dritt tal-awtur 
mingħajr suċċess, kull organizzazzjoni kulturali, edukattiva jew 
tax-xandir tibgħat l-informazzjoni dwar ix-xogħlijiet orfni tagħha 
lill-awtorità nazzjonali tagħha.

Kull awtorità nazzjonali mbagħad tibgħat din l-informazzjoni 
lill-Bażi ta’ Data ta’ Xogħlijiet Orfni. Meta jiġu identifikati 
bħala orfni f’pajjiż wieħed, dawn ix-xogħlijiet jiġu rikonoxxuti 
bħala orfni fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan ifisser li kwalunkwe 
organizzazzjoni kulturali li jkollha dawn ix-xogħlijiet fl-arkivji 
tagħha tkun tista’ tiddiġitalizzahom u tagħmilhom disponibbli 
fl-UE kollha.

Id-detenturi tad-dritt li jagħrfu wieħed mix-xogħlijiet tagħhom 
fil-bażi ta’ data jistgħu jitolbu tibdil fl-istatus tax-xogħol orfni 
inkwistjoni.

Il-pubbliku ġenerali jista’ jfittex fil-bażi ta’ data u jsib 
informazzjoni dwar xogħlijiet orfni.

Għalhekk, il-bażi ta’ data tipprovdi punt ta’ aċċess armonizzat 
waħdieni għal informazzjoni dwar xogħlijiet orfni kemm għall-
organizzazzjonijiet kulturali, kif ukoll għad-detenturi tad-dritt 
possibbli u għall-pubbliku ġenerali.

Il-Bażi ta’ Data ta’ Xogħlijiet Orfni tista’ tiġi aċċessata mill-
websajt:

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

Jekk tixtieq tuża l-Bażi ta’ Data ta’ Xogħlijiet Orfni u għandek 
bżonn l-għajnuna jew iżjed informazzjoni, jekk jogħġbok 
ikkuntattjana fuq:

observatory.orphanworks@euipo.europa.eu

L-istituzzjonijiet kulturali jistgħu jirreġistraw l-informazzjoni 
dwar xogħlijiet orfni f’bażi ta’ data onlajn waħdanija.

Il-bażi ta’ data tipprovdi aċċess mingħajr ħlas għall-
informazzjoni dwar xogħlijiet orfni mifruxa fit-28 Stat Membru 
u fil-pajjiżi taż-ŻEE.

Id-detenturi tad-dritt jistgħu jiċċekkjaw jekk xogħolhom hux qed 
jintuża u jwaqqfu l-istatus ta’ xogħol orfni.
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