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Abstrakt: W dniach 6–8 września 2017 r. w Hadze odbyły się warsztaty dotyczące 
ochrony zbiorów specjalnych w bibliotekach, muzeach i archiwach. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez grupę roboczą Security Working Group powołaną w 2015 r. 
przez członków Consortium of European Research Libraries (CERL). W artykule 
autorka przedstawia wyniki przeprowadzonej wśród uczestników spotkania szcze-
gółowej ankiety na temat ochrony zbiorów specjalnych w różnych europejskich in-
stytucjach, a także wnioski płynące z dyskusji między przedstawicielami różnych 
europejskich ośrodków, głównie bibliotek.

Słowa kluczowe: Consortium of European Research Libraries. Kradzieże w bibli-
otekach. Ochrona zbiorów. Ochrona zbiorów specjalnych. Zabezpieczenie zbiorów 
specjalnych

Ze względu na ciągły wzrost niebezpieczeństw zagrażających zbio-
rom specjalnym zagadnienia związane z ich ochroną i udostępnianiem 
nie tracą na aktualności. Wręcz przeciwnie, coraz więcej osób odpo-
wiedzialnych za kolekcje w swoich instytucjach pragnie współpracować 
i wymieniać informacje w celu skutecznego zapobiegania zagrożeniom 
takim jak kradzieże czy niszczenie obiektów. Od kilku lat na forum 
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europejskim toczą się cykliczne rozmowy dotyczące tego, jakie dzia-
łania podjąć, by zapobiec wspomnianym niebezpieczeństwom, oraz 
w jaki sposób przygotować się na inne nieprzewidziane zdarzenia lo-
sowe mogące zagrozić dziedzictwu narodowemu. Tematy te cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem również w Polsce. W dniach 29–30 
października 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja Consortium 
of European Research Libraries (CERL) Łapać złodzieja! Zapobieganie 
i ściganie kradzieży w bibliotekach w epoce cyfrowej, a w dniach 19–20 
maja 2016 r. w  Bydgoszczy miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – teraźniejszość –  
przyszłość. Jednak żadna z polskich bibliotek nie wprowadziła dotąd 
sprecyzowanych przepisów ani procedur w zakresie ochrony i prze-
chowywania zbiorów, jakie obowiązują np. w British Library czy Ko-
ninklijke Bibliotheek.

W celu współpracy i wymiany poglądów dotyczących ochrony i za-
bezpieczenia zbiorów specjalnych w 2015 r. została powołana specjalna 
grupa robocza Consortium of European Research Libraries – Securi-
ty Working Group1, która zajmuje się m.in. organizacją seminariów 
oraz cyklicznych letnich warsztatów na temat bezpieczeństwa zbiorów. 
Pierwsze spotkanie w ramach Security Network Summerschool miało 
miejsce w 2017 r. w Koninklijke Bibliotheek w Hadze (Narodowa 
Biblioteka Holandii), tegoroczne zostanie zorganizowane w Rzymie, 
a przyszłoroczne odbędzie się w Tartu. Uczestnikami są osoby odpowie-
dzialne w różnych krajach za ochronę zbiorów, chcące nawiązać ścisłą 
współpracę, by np. wymieniać informacje o potencjalnych zagrożeniach 
lub skradzionych obiektach pojawiających się na rynku antykwarycz-
nym w danym kraju.

Podczas warsztatów w Hadze w dniach 6–8 września 2017 r. oma-
wiano zagadnienie ochrony starych druków (książek wydanych od XV 
do XVIII w.). Skłoniło to uczestników do wielu przemyśleń i zrodziło 
nowe pomysły.

Najciekawszym elementem spotkania była analiza wypełnionej 
przez uczestników ankiety dotyczącej ochrony i zabezpieczenia zbiorów 
w ich macierzystych placówkach. Szczegółowe kwestie ujęte w ankiecie 
to: przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w danej instytucji, regulacje 
obejmujące funkcjonowanie czytelni, struktura budynku, personel, wy-
stawy oraz transport książek. Ankieta składała się z 99 szczegółowych 
pytań, na które można było odpowiedzieć „tak”, „nie” lub „częściowo”.  

 1 Więcej o grupie roboczej na stronie CERL: https://www.cerl.org/collaboration/
security 
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Wypełniło ją 14 osób z poszczególnych ośrodków (m.in. British Library; 
Koninklijke Bibliotheek; Bayerische Staatsbibliothek; Lund Universi-
ty Library; National Library of Norway; Eton College Library; KB 
Brussels; Cambridge University Library; Museum Meermanno; Danish 
National Archives; Universiteit van Amsterdam; KU Leuven Library), 
a także uczestniczące w warsztatach przedstawicielki Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Warszawie. Twórcy ankiety skupili się na pytaniach zwią-
zanych z dwiema konkretnymi sytuacjami bezpośredniego zagrożenia 
dla zbiorów: zaginięciami egzemplarzy lub ich kradzieżami. Pierwsze 
pytania odnosiły się do tego, czy biblioteki posiadają własną politykę 
i przepisy w zakresie zabezpieczania i ochrony zbiorów oraz czy proce-
dury te są dobrze znane każdemu z pracowników, a jeśli tak2, to czy są 
one zgodne z prawem i czy ich przestrzeganie jest egzekwowane przez 
pracodawcę. W trakcie dyskusji postawiono finalny wniosek, iż w każ-
dej instytucji przechowującej zbiory specjalne powinna być zatrudniona 
osoba zajmująca się bezpośrednio ich ochroną. Do obowiązków spe-
cjalisty do spraw bezpieczeństwa należałoby chociażby zabezpieczanie 
wszystkich wydarzeń i wystaw odbywających się na terenie instytucji. 
Miałoby w tym pomóc zorganizowanie sieci kontaktów, z zaangażo-
waniem lokalnej policji, straży pożarnej i organizacji państwowych 
odpowiedzialnych za ochronę zbiorów. Kompetencje takiej osoby obej-
mowałyby również opracowanie jednolitych przepisów i planu działania 
na wypadek nieprzewidzianych wypadków (np. kradzież książki lub jej 
zniszczenie).

Poruszono również bardzo ważny temat egzemplarzy zaginionych 
lub skradzionych. Okazało się, że w 50% instytucji brak spisanych pro-
cedur poszukiwania i odzyskiwania utraconych obiektów. W większości 
placówek nie opracowano również instrukcji dotyczącej tego, w jaki 
sposób pracownik lub opiekun kolekcji powinien zachować się w sytu-
acji kradzieży lub niszczenia zbiorów. Duża część uczestników konfe-
rencji wiedziała, że kradzież należy jak najszybciej zgłosić na policję, 
a o ewentualnych zagrożeniach niezwłocznie powiadomić osobę odpo-
wiedzialną w danej instytucji za bezpieczeństwo zbiorów specjalnych3  
Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że ich rodzime macierzyste 

 2 Precyzyjne przepisy dotyczące ochrony zbiorów istnieją np. w British Library 
(https://www.cerl.org/_media/services/seminars/vaticanpresentation2.pdf) czy w ame-
rykańskim Association of College & Research Libraries (http://www.ala.org/acrl/stan-
dards/security_theft).
 3 Z ankiety wynikało, że nie w każdej instytucji zatrudnia się taką osobę; w nie-
których placówkach nie wiadomo, do kogo się zwrócić, ponieważ za różne sektory 
ochrony odpowiadają różni pracownicy.
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placówki na bieżąco starają się katalogować obiekty, zanim zostaną one 
udostępnione, a większa część bibliotek, archiwów i muzeów umieszcza 
w rekordach również informację o cechach jednostkowych danego eg-
zemplarza. 90% instytucji zbiera i przechowuje dane na temat akcesji.

Ciekawe były odpowiedzi na pytania dotyczące rejestracji i później-
szej możliwości odtworzenia listy książek, z których korzystała dana 
osoba. W większości bibliotek i archiwów takie działanie jest możliwe 
do przeprowadzenia w przypadku czytelników, natomiast w przypadku 
pracowników danej jednostki już nie. Duża część placówek opatruje 
swoje zbiory znakami własnościowymi (karty tytułowe, mapy i ryciny 
stempluje się na verso pieczątką; Koninklijke Bibliotheek w Hadze 
używa też niekiedy suchej pieczęci) oraz – tam, gdzie to możliwe – 
umieszcza sygnatury. Ponad połowa uczestników warsztatów przyznała, 
że zbiory, którymi się opiekują, nie są ubezpieczone. Podczas dyskusji 
na ten temat wyrażona została opinia, iż ubezpieczanie zbiorów, oprócz 
oczywistych zalet, ma też swoje wady, m.in. zwraca uwagę potencjalne-
go złodzieja na wyjątkowo wysoką wartość materialną kolekcji.

Odpowiedzi na pytania dotyczące czytelni i czytelników zostały 
skonfrontowane ze spostrzeżeniami i refleksjami, jakie zrodziły się 
podczas wizyty uczestników warsztatów w czytelni zbiorów specjal-
nych biblioteki w Hadze oraz czytelni Nationaal Archief (Narodowe 
Archiwum). Większość obecnych potwierdziła, że w czytelniach z wy-
jątkowo cennych egzemplarzy można korzystać jedynie pod kontrolą 
pracownika jednostki, a obiekt potencjalnie narażony na kradzież lub 
zniszczenie jest dokładnie sprawdzany przed wydaniem i po zwróceniu 
przez czytelnika. W prawie wszystkich reprezentowanych instytucjach 
czytelnik może korzystać jednorazowo z ograniczonej liczby obiektów. 
Niezwykle nowatorskim rozwiązaniem, zwłaszcza w odniesieniu do 
starych druków, jest dwukrotne ważenie każdego egzemplarza – przed 
udostępnieniem czytelnikowi oraz w momencie zwrotu. Tę procedurę 
jako jedna z nielicznych stosuje właśnie Koninklijke Bibliotheek. Osoby 
pracujące w czytelni, oprócz instrukcji obsługi wagi, muszą zapoznać 
się z przystępnym, rozpisanym w kilku prostych punktach planem dzia-
łania uwzględniającym różne losowe przypadki, np. kiedy oddawany 
przez czytelnika obiekt waży zdecydowanie mniej, niż powinien. Należy 
nadmienić, że istnieje pewien margines błędu, który dokładnie zbadał 
i na potrzeby czytelni w Hadze opracował Theo Vermeulen4. Niewiel-

 4 Instrukcja użytkowania wagi oraz tabelka z odstępstwami od normy znajduje 
się pod adresem: https://www.cerl.org/_media/collaboration/security/using_scales_in_
the_special_collections_reading_room.doc.
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kie wahania wagi obiektu są prawdopodobne i mogą być spowodowane 
odmiennymi warunkami panującymi w magazynie oraz w czytelni, 
zwłaszcza w czasie dłuższego użytkowania przez czytelnika (najczęst-
szą przyczyną różnic jest utrata wilgotności).

Nie pominięto także tematu miejsca w czytelni przeznaczonego 
dla osób obsługujących czytelników oraz optymalnego rozmieszczenia 
kamer. W Koninklijke Bibliotheek znajduje się kamera wraz z moni-
torem, zamontowana nad wejściem do czytelni zbiorów specjalnych. 
Ma to na celu uświadomienie osobie wchodzącej, że jej twarz została 
zarejestrowana przez system monitoringu. Obraz z kamery jest bezpo-
średnio przesyłany do pracownika biblioteki opiekującego się w danym 
momencie czytelnią, a nie, jak w większości instytucji, do głównego 
stanowiska ochrony. W czytelni zawsze dyżurują dwie osoby, z których 
jedna zajmuje się obsługą interesantów na miejscu, a druga realizuje 
zamówienia z magazynu. Obowiązuje zakaz wnoszenia kurtek i toreb 
(zostawia się je w szafkach przed wejściem), a także zakaz jedzenia 
i picia. Przy każdym ze stanowisk pracy znajduje się instrukcja postę-
powania z obiektami i wykaz przedmiotów, których używania zabrania 
się w czytelni (np. długopisy, nożyczki). Jak wynika z ankiety, pracow-
nicy większości bibliotek przygotowują podobne instrukcje dla swoich 
czytelników i umieszczają je w widocznych miejscach.

Między innymi w British Library w Londynie praktykuje się prze-
szukiwanie rzeczy czytelnika przez ochronę. Jak się okazuje, wiele 
bibliotek nie stosuje tego rozwiązania w obawie przed naruszeniem 
osobistej strefy komfortu czytelnika. W niektórych bibliotekach czy-
telnik ma obowiązek usiąść na miejscu wyznaczonym przez pracow-
nika, osoba obsługująca czytelnię przynosi mu również do stanowiska 
zamówiony obiekt, w obawie przed jego zniszczeniem użytkownik nie 
może sam go przenosić (zwłaszcza ciężkich foliałów lub egzemplarzy 
w złym stanie zachowania).

Osobną kwestią jest to, jakie przedmioty czytelnik może wnosić do 
czytelni zbiorów specjalnych. Choć zazwyczaj pozwala się na używanie 
ołówków, to w jednej z instytucji zanotowano przypadek, że złodziej 
właśnie za pomocą naostrzonego ołówka wycinał ryciny ze starych 
druków. Inny chował żyletki w etui na okulary. W większości bibliotek 
obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia do przestrzeni czytelnianej 
z własną torbą. Czytelnik wnosi swoje rzeczy w przezroczystej foliowej 
reklamówce, a jego komputer jest sprawdzany przy wejściu i wyjściu. 
Pracownik musi zwracać uwagę na zachowanie czytelnika, zwłaszcza 
na wszelkie odstępstwa od normy, jednak nie powinien obserwować 
go zbyt nachalnie. Niestety, jak się okazuje, sprawcami kradzieży są 
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zazwyczaj osoby, których zupełnie nie podejrzewa się o takie zamiary –  
użytkownicy od lat związani z biblioteką. Reprezentują oni typ badacza 
budzącego zaufanie, z łatwością nawiązującego kontakty z obsługą, 
pewnego siebie ekstrawertyka.

Podczas haskiego spotkania inspirująca była również wymiana 
poglądów na temat zabezpieczeń budynków bibliotecznych. Większość 
uczestników potwierdza, że wszystkie wyjścia z miejsca ich pracy 
znajdują się pod nadzorem ochrony, jednak tylko 40% przyznaje, że 
w ich macierzystych ośrodkach pracownicy zewnętrznej firmy ochro-
niarskiej są obecni na miejscu 24 godziny na dobę. W większości 
przypadków w czytelniach lub salach, gdzie tymczasowo lub na stałe 
znajdują się obiekty o dużej wartości materialnej, zainstalowany jest 
monitoring. Jak twierdzi ponad połowa uczestników warsztatów, zapi-
sy z kamer są zachowywane przez niecały miesiąc. Żadna z instytucji 
nie umożliwia pracownikom niekontrolowanego dostępu do kluczy, ale 
tylko w połowie przypadków klucze pod koniec dnia są zwracane do 
zabezpieczonej centrali. Kolejnym zagadnieniem dotyczącym budynku 
były strefy kodowane oraz częstotliwość zmiany kodów PIN. Nieste-
ty, w większości bibliotek nie dokonuje się zmiany PIN-ów (również 
dlatego, że część z nich w ogóle nie posiada systemu kodowania).

W niektórych bibliotekach (20%) kandydat na stanowisko przed pod-
jęciem pracy jest sprawdzany przez policję pod względem karalności. 
W żadnym z badanych ośrodków nie przeprowadza się jednak inspekcji 
prywatnych rzeczy pracowników przy wyjściu z budynku, choć prze-
glądanie własności czytelników jest gdzieniegdzie praktykowane. Nie 
kontroluje się również pracowników pod względem stosowania przepi-
sów odnoszących się do ochrony zbiorów.

Uczestnicy warsztatów mogli obejrzeć nowoczesne sale wystawo-
we Koninklijke Bibliotheek (fot. 1) oraz Nationaal Archief (fot. 2). 
Obie przestrzenie zaopatrzone są w najnowsze systemy bezpieczeń-
stwa. W sali Koninklijke Bibliotheek, gdzie prezentuje się na co dzień 
oryginalne cymelia, niepotrzebne są stanowiska ochroniarskie. Bezpie-
czeństwo zbiorów zapewniają kamery i gabloty najnowszej generacji, 
posiadające podwójny system alarmowy, do których otwarcia potrzebna 
jest asysta drugiej osoby. Zastanawiano się, czy przestrzeń wystawowa 
powinna być umiejscowiona w bibliotece i dostępna tylko dla zarejestro-
wanych czytelników (większe bezpieczeństwo zbiorów, lecz mniejsza 
liczba zwiedzających), czy znajdować się poza przestrzenią bibliotecz-
ną (więcej zwiedzających, ale też dużo przypadkowych osób – wzrost 
zagrożenia dla obiektów).
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Fot. 1. Koninklijke Bibliotheek
Źródło: Fot. A. Górka.

Fot. 2. Nationaal Archief
Źródło: Fot. A. Górka.
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Ostatnia część szkolenia dotyczyła wystaw i transportowania obiek-
tów wypożyczanych innym instytucjom. Większość uczestników przy-
znała, że w ich miejscach pracy przeprowadzane są specjalne szkolenia 
pracowników transportujących obiekty do innych instytucji. 60% an-
kietowanych potwierdziło, iż w tym celu używa się zabezpieczonych 
alarmem skrzyń, zgodne z normami obowiązującymi w danym kraju5  
Przed każdą wystawą czy wydarzeniem, podczas których eksponowane 
są zbiory specjalne, oraz po zakończeniu wszystkie instytucje sporzą-
dzają raport wraz z dokumentacją fotograficzną. Stan obiektów jest 
też sprawdzany podczas długoterminowych wystaw przez wyznaczone 
osoby (w niektórych instytucjach należy to do obowiązków konserwa-
torów zbiorów). Przygotowuje się również dokładną wycenę wszyst-
kich wystawianych obiektów, a do ich przewożenia wynajmowane są 
specjalistyczne firmy. W większości przypadków obiektom w podróży 
towarzyszy wyznaczony pracownik wysyłającej jednostki. Większość 
instytucji uwzględnionych w ankiecie posiada uzgodnione procedury 
dotyczące przenoszenia obiektów na terenie budynku oraz poza nim, 
a także przepisy określające sposób transportu książek o dużych for-
matach.

Podczas prezentowanych warsztatów prowadzono ożywione dysku-
sje na temat zabezpieczenia i ochrony zbiorów – ważnych elementów 
pracy ze zbiorami specjalnymi. Dbanie o bezpieczeństwo kolekcji jest 
zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym konkretnych rozwiązań, 
jednak nie zawsze okazują się one w pełni zadowalające. Jak zauważył 
bowiem w swojej prezentacji T. Vermeulen, celem istnienia bibliotek 
jest przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów, a te dwie czynności, 
niestety, stoją ze sobą w sprzeczności.
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The protection and the ensuring of the security 
of special collections – conclusions which are drawn 

from a discussion and the exchange of experience 
between the participants of a workshop 

of the Consortium of European Research Libraries 
in the Hague

Abstract: On 6–8 September 2017 the Hague provided the venue for a series of 
workshops devoted to the protection of special collections in libraries, museums 
and archives. The meeting was organised by the Security Working Group which 
was established in 2015 by the members of the Consortium of European Research 
Libraries (CERL). In her article, the author presents the results and the conclusions 
which were drawn from an in-depth survey about the protection of special collec-
tions in various European institutions which was conducted among the participants of 
the meeting, as well as discussions between the representatives of various European 
centres, especially libraries.
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