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Konferencja nauKowa Bezpieczeństwo w BiBliotece ii  
(chorzów, 30 stycznia 2015 r.)

W ramach XXXII Forum Bibliotekarzy 30 stycznia 2015 r. odbyła 
się konferencja naukowa pod tytułem „Bezpieczeństwo w bibliotece II”. 
Organizatorem przedsięwzięcia była Biblioteka Wydziału Zamiejscowe-
go w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, która już po raz 
drugi (pierwsze sympozjum miało miejsce 31 stycznia 2014 r. w Cho-
rzowie) gościła w swych progach nie tylko bibliotekarzy i pracowników 
informacji naukowej, ale także inne osoby zainteresowane problematyką 
securitologii (nauki zajmującej się problemami bezpieczeństwa), między 
innymi przedstawicieli służb mundurowych i ratunkowych. Patronat nad 
wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Śląskiego oraz Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich.

Uczestników konferencji przywitał Prodziekan Wydziału Zamiej-
scowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – prof. 
nadzw. dr hab. Krzysztof Krysieniel. Następnie odczytano listy Kazimie-
rza Karolczyka (Członka Zarządu Województwa Śląskiego) oraz Elżbiety 
Stefańczyk (przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), 
przedstawicieli instytucji patronujących obradom. Wystąpienia prelegen-
tów poprzedziło także krótkie przemówienie Bogumiły Urban, dyrektora 
Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejsco-
wego w Chorzowie. 
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Uczestnicy konferencji wysłuchali siedmiu wystąpień. Zasadniczą 
część naukowego wydarzenia rozpoczął Wiesław Babik (Instytut Infor-
macji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie), który w referacie Bezpieczeństwo informacji w bibliotece 
w świetle ekologii informacji zaproponował infoekologiczne spojrzenie 
na ochronę informacji. Podejście to stanowi novum w dotychczasowych 
badaniach nad tym zagadnieniem. 

Wystąpienie Artura Ormana (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oraz Wydział Sztabu Policji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowicach) dotyczyło działania monitoringu 
wizyjnego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Prelegent omówił 
rodzaje monitoringu, przedstawił jego funkcje oraz wskazał zalety stoso-
wania różnego typu kamer. 

Następnie Maria Garczyńska (Biblioteka Główna Akademii Górniczo- 
Hutniczej w Krakowie) skoncentrowała się na kwestiach związanych 
z bezpieczeństwem materialnym i socjalnym pracowników książnic. Re-
ferentka zwróciła uwagę nie tylko na zmieniające się warunki zatrudnienia 
bibliotekarzy, ale także na rosnące wymagania wobec tej grupy zawodo-
wej. Całości wystąpienia dopełniła analiza zatrudnienia w uczelniach pub-
licznych, omówiona na przykładzie Biblioteki Głównej AGH w Krakowie. 

Ostatni referat w pierwszej części konferencji wygłosił Andrzej 
Koziara, kierownik Departamentu Informatycznego Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Dotyczył on wybra-
nych aspektów zapewniania bezpieczeństwa systemom informacyjnym. 
Prelegent skoncentrował się m.in. na omówieniu podstaw prawnych 
związanych z prezentowanym zagadnieniem, ukazaniu korelacji pomię-
dzy bezpieczeństwem a strukturami zarządzania, zdefiniowaniu polityki 
bezpieczeństwa, wymienieniu podstawowych sposobów utrzymania bez-
pieczeństwa systemów informacyjnych. 

Drugą część obrad otworzył Wojciech Kukliński referatem Plano-
wanie, symulacje i ćwiczenia a bezpieczeństwo biblioteki. Przedstawił on 
wybrane doświadczenia własnej książnicy – Centralnej Biblioteki Woj-
skowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w zakresie orga-
nizowania, przeprowadzania i oceniania symulacji fizycznego zabezpie-
czania budynku i zbiorów przed możliwymi zagrożeniami. Jego uwadze 
nie uszły także zagadnienia bezpieczeństwa osobowego, teleinformatycz-
nego oraz przeciwpożarowego. 

W trakcie obrad omówiono również inny praktyczny aspekt bez-
pieczeństwa w bibliotekach. Andrzej Ziarko (Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie) przypomniał słuchaczom zasady udzielania pierwszej po-
mocy, koncentrując się na omówieniu postępowania w przypadku urazów 
kostno-stawowych i krwotoków. Przedstawił ponadto zasady użytkowania 
automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) – urządzenia wyko-
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rzystywanego w przypadku zatrzymania krążenia. Prezentacja wymienio-
nego sprzętu medycznego wzbudziła spore zainteresowanie audytorium. 
Słuchacze chętnie dopytywali o szczegóły związane z użytkowaniem 
AED oraz wyrazili chęć uczestnictwa w innych wykładach dotyczących 
udzielania pierwszej pomocy.

Z kolei Małgorzata Piecuch i Iwona Rak (Instytut Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) 
w wystąpieniu odniosły się do zagadnienia kradzieży ksiąg oraz sposo-
bów ochrony dokumentów przed nieuczciwymi czytelnikami. Prelegentki 
przybliżyły słuchaczom stosowane w dawnych wiekach metody zabezpie-
czania druków przed złodziejami. Szczególną uwagę poświęciły zagad-
nieniu grabieży ksiąg w Bibliotece Załuskich w Warszawie. Problem ten 
omówiły na podstawie wybranych osiemnastowiecznych ogłoszeń praso-
wych. Wskazały różne sposoby przywłaszczania dokumentów należących 
do owej biblioteki oraz przedstawiły stosowane w książnicy formy ochro-
ny zbiorów przed „księgołapami”. Całości rozważań dopełniły refleksje 
na temat współczesnych metod zabezpieczania księgozbiorów. 

Obydwie części konferencji kończyły wystąpienia sponsorów. 
Pierwszą z tych prelekcji wygłosił Zbigniew Szarejko (przedstawiciel 
firmy niemieckiej H+H Software GmbH na rynku polskim), prezentu-
jąc systemy instalowane w środowiskach bibliotecznych (między innymi 
NetMan i HAN) z uwzględnieniem stosowanych w nich zabezpieczeń do-
stępu do źródeł elektronicznych i aplikacji. Z kolei Piotr Marcinkowski 
(Aleph Polska) zapoznał audytorium z działaniem zintegrowanego syste-
mu bibliotecznego Aleph oraz systemu Primo firmy Ex Libris. 

Konferencję zorganizowano w ramach XXXII Forum Biblioteka-
rzy. Stała się ona kolejną okazją do wymiany poglądów przedstawicieli 
różnych dyscyplin na temat bezpieczeństwa w bibliotekach. Spotkanie 
dowiodło, iż na omawianą problematykę można spoglądać z różnorakich 
perspektyw. Podejmowane zagadnienia, pomimo dwóch edycji naukowe-
go wydarzenia, nadal domagają się dalszych refleksji, jak choćby problem 
zabezpieczania zbiorów przez wpływem szkodliwych czynników środo-
wiskowych. 


