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Międzynarodowy komitet ds. Bez-
pieczeństwa Muzeów (iCMS) 

jest jednym ze specjalistycznych 
komitetów Międzynarodowej rady 
Muzeów (iCOM) skupiającym muze-
alników-ekspertów zajmujących się 
ochroną zabytków. Tradycyjnie raz do 
roku organizowane są specjalistycz-
ne konferencje, w których uczestni-
czą przedstawiciele kilkudziesięciu 
krajów.

W tym roku spotkanie odbyło się 
w kopenhadze, miejscu założenia 
komitetu w 1974 r. Tematem prze-
wodnim konferencji było Wdrażanie 
i utrzymanie systemów bezpieczeń-
stwa w instytucjach kultury przy spa-
dających nakładach finansowych 
dziś i w przyszłości. Temat trudny, 
ale jak najbardziej na czasie. jed-
nym z omawianych rozwiązań było 
stosowanie jednolitego systemu 
zarządzania ochroną, opartego na 
jednym centrum ochrony dla odda-
lonych od siebie obiektów. To stra-
tegia sprawdzona w muzeach w Pol-
sce i na świecie. innym sposobem 
utrzymania poziomu bezpieczeń-
stwa przy ograniczonych kosztach 
są działania proaktywne polegające 
na zatrudnieniu profilerów – osób 
mających odpowiednie przeszkole-
nie z psychologii, rozpoznających 
intencjonalne zachowania spraw-
ców, znających biegle minimum trzy 
języki obce, działających na terenie 
muzeum, jak i w jego sąsiedztwie. 

Zadaniem profilera jest obserwacja, 
rozpoznanie zachowania, ocena ry-
zyka i interwencja. W muzeach am-
sterdamu, gdzie zastosowano takie 
rozwiązanie, jeden profiler zastępu-
je trzech etatowych pracowników 
ochrony muzeum. 

W trakcie konferencji przedsta-
wiono bazy danych zawierające 
informacje o negatywnych zdarze-
niach w muzeach, związanych z prze-
stępczością, pożarem, katastrofami, 
wypadkami pracowników i zwiedza-
jących, prowadzone zarówno przez 
policję, jak i instytucje kultury. Bazy 
zawierają dane dotyczące skradzio-
nego przedmiotu, a także nagranie 
z kamer ze zdarzenia z wizerunkiem 
sprawcy (dostępne tylko dla policji). 
Stworzono je, by skutecznie wykry-
wać i reagować na nowe zagroże-
nia. Omówiono bazę danych stwo-
rzoną i prowadzoną przez Narodową 
agencję ds. dziedzictwa z Holandii, 
gdzie o zgłoszonym incydencie w in-
stytucji kultury powiadamiane są 
natychmiast wszystkie zapisane do 
bazy instytucje. 

Podczas omawiania różnych zda-
rzeń w muzeach na świecie w latach 
2013–2014 podano jedyny pozytyw-
ny przykład odzyskania przez służby 
polskie masek skradzionych w 2006 r.  
z Galerii Narodowej w Harrare 
w Zimbabwe. Zauważalnym nowym 
trendem w przestępczości jest in-
tencjonalny wandalizm dzieł sztuki. 

W statystykach odnotowano coraz 
więcej tego typu zdarzeń. dużo miej-
sca poświęcono stałym urządzeniom 
gaśniczym opartym na gazie inergen 
i mgle wodnej. interesujące rozwią-
zanie przedstawiło muzeum fos-
sesholm z Norwegii, w którym do 
ochrony zabytku w całości z drewna 
zastosowano mgłę wodną, a w po-
mieszczeniach wewnętrznych gaz 
inergen. Prezentacje przedstawiali 
zarówno gospodarze, jak i goście. 

Wiele miejsca w wystąpieniach 
poświęcono analizie ryzyka i ciągłe-
mu, adekwatnemu do zmieniających 
się warunków, utrzymywaniu wyzna-
czonego poziomu bezpieczeństwa, 
poprzez podnoszenie świadomości 
pracowników muzeów nt. istnieją-
cych zagrożeń. Podsumowując te-
goroczne spotkanie iCMS, należy 
stwierdzić, że organizatorzy zrobili 
wszystko, by na przykładzie wybra-
nych muzeów duńskich rzetelnie 
omówić poprawę bezpieczeństwa 
przy ograniczonych nakładach finan-
sowych. Spotkanie jeszcze raz po-
twierdziło zasadność tezy o koniecz-
ności wymiany doświadczeń. Tylko 
w ten sposób można wypracować 
skuteczne metody walki z różnymi 
niebezpieczeństwami grożącymi na-
rodowym dobrom kultury.
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40 jUBileUSZOWa kONfereNCja 
MiędZyNarOdOWeGO kOMiTeTU 
dS. BeZPieCZeńSTWa MUZeóW
kopenhaga, 8–12 września 2014 r.

the 40th JuBilee ConferenCe of tHe international 
committee For mUseUm secUrity,  
COPeNHaGeN, 8–12 SePTeMBer 2014
The international Committee for Museum Security (iCMS) is a Committee 
of the international Council of Museums (iCOM) gathering expert museum 
professionals devoted to protecting collections. Traditionally once a year 
specialist conferences are held, which are attended by representatives 
from a few dozen countries. This year the meeting took place in Copenha-
gen, the place where the Committee was set up in 1974. The leading topic 
was “implementing and Maintaining Security and Safety at Cultural institu-
tions with fewer or limited financial resources Today and in the future”. 
This is a difficult issue, nevertheless definitely topical for our times. Prac-
tical ways of providing the proper level of museum security using limited 
financial resources were discussed and solutions which had been hitherto 
implemented used as examples. a lot of attention was devoted to the ne-
cessity of a flexible, quick adjustment of the forms of protection to current 
threats. exchanging experience makes it possible to work out effective 
ways of fighting with the various threats to national cultural property. 
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