„Stojí to za to riziko?“
Ztráty knihoven: závažnost problému a možné reakce
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Úvod

Důsledky pro knihovny

Za posledních 15 let se knihovny staly svědky významného a
poněkud překvapivého nárůstu svého využití.

Finanční důsledky těchto krádeží mohou být značné. Při
provádění pravidelných inventur knihovny obvykle zjistí, že se
ztratila přibližně 4 procenta jejich sbírek. Při ceně 30 dolarů za
položku a při sbírce o velikosti 100 000 položek bude náhrada
ukradených a ztracených materiálů stát asi 120 000 dolarů.
Společnost 3M vyvinula kalkulátor redukce ztrát, který naleznete
v části Zdroje na webových stránkách Knihovních systémů 3M
(www.3M.cz/knihovnisystemy). Na základě výpočtů
provedených pomocí tohoto kalkulátoru a při ročních ztrátách o
velikosti 5 % budou roční náklady na výměnu představovat
15 000 dolarů.

Příchod rozsáhlých globálních digitálních komunikačních sítí
umožnil jednotlivcům přístup k úžasnému množství informací, ke
kultuře a zábavě. Stačí několikrát kliknout myší a můžeme si přečíst
poslední výtisk novin či aktuální vládní zprávu. Snadno přístupná je
hudba i filmy, ale také klasické texty a mnoho populárních
moderních knih, a to vše ve formátu, který umožňuje snadné stažení
do domácího počítače.
Tato decentralizace informací a dalších materiálů mohla vést ke
snížení závislosti na centralizovaných repositářích, jako jsou
veřejné a akademické knihovny. Na rozdíl od očekávání se však
knihovny ve městech všech velikostí dočkaly zvýšení návštěvnosti.
Jejich sbírky narůstají, a to nejen na velikosti, ale – vzhledem
k nákladným diskům DVD a CD – i na hodnotě.
Zvětšily se i jejich rozpočty, ačkoliv v mnoha případech ne tolik
jako návštěvnost. V důsledku toho je v mnoha knihovnách relativně
méně knihovníků, kteří mohou sledovat bezpečnost.
Tento trend vedl v mnoha knihovnách k nepříjemné situaci: Růst
hodnoty sbírek a provozu – v kombinaci s nevelkým zvýšením
počtu zaměstnanců – vedl k růstu počtu krádeží. Situace se ještě
zhoršila s nárůstem počtu internetových aukcí a prodejních
webových stránek, které vytvořily celosvětový bleší trh, kde mohou
být prodávány jakékoliv položky odcizené ze sbírek knihoven.
Této stálé hrozbě krádeží – která dříve znepokojovala pouze
obchody se vzácnými knihami a některé akademické knihovny –
musí nyní čelit velké i malé veřejné knihovny v obcích všech
velikostí a ve všech regionech.
(Příklady některých nedávných krádeží naleznete na poslední
stránce.)

Podle některých studií je tato suma mnohem větší. Studie z roku
1995 ukázala, že ze všech knih v knihovně v Ohiu chybělo 12 %i.
Americká asociace knihoven cituje v často kladených otázkách na
svých webových stránkáchii dokument, ve kterém bylo vypočteno, že
„podle údajů o nákladech z roku 2005 pro sbírku o 50 000 knihách
činí náklady na obnovu ročně 70 000 dolarů.“)
Krádeže v knihovnách mohou mít také institucionální důsledky.
Neustálé ztráty v knihovnách jsou někdy chápány jako známka
špatného dohledu nad veřejnými financemi, což má dopad na
řízení a veřejné rozpočty. Auditoři obecních financí a jiní
zodpovědní činitelé mnohokrát zdůrazňovali odpovědnost
knihoven vůči daňovým poplatníkům. Na jiných místech se zase
zdá, že vedení knihovny přijímá množství krádeží jako „obchodní
náklady“, se kterými je třeba počítat a které je možno zohlednit
v rozpočtech knihoven.
Za účelem snížení ztrát se některé knihovny rozhodly omezit
přístup k některým částem svých sbírek, a to především
k videokazetám a diskům DVD. V jedné zemi vedly opakované
rozsáhlé krádeže k rozhodnutí ředitele a vedení knihovny zrušit
sbírku 21 000 DVD. „Jedná se oblíbenou službu,“ řekl zmíněný
ředitel, „ale pokud mám být dobrým správcem veřejných financí,
pak tuto službu nemohu poskytovat.“iii
Časté ztráty mohou také vést ke změně pracovních povinností
zaměstnanců, kdy bude větší důraz kladen na sledování a
kontrolování čtenářů. To může ovlivnit produktivitu
zaměstnanců, jejich pracovní spokojenost i úroveň služeb
poskytovaných čtenářům.

Reakce na bezpečnostní problémy
Jiné instituce, které se setkají s potenciálními bezpečnostními
problémy, obvykle reagují na tuto situaci zvýšením počtu
zaměstnanců. Vzhledem k omezenému rozpočtu většiny knihoven
však toto řešení pro ně pravděpodobně nebude připadat v úvahu.
Knihovny si spíše vyberou jedno ze tří dostupnějších řešení.

1.
Jedna možnost je nedělat nic. To může být přijatelné
řešení v malých obcích, kde jsou rozpočtové možnosti omezené a
kde knihovníci dobře znají své čtenáře – ačkoliv i malé krádeže
mohou mít pro tyto malé organizace a jejich zaměstnance vážné
dopady. Ve větších obcích, kde vztah mezi knihovníkem a
zákazníkem není tak důvěrný, je takové řešení obvykle
neadekvátní. Podle mínění většiny knihovníků a vedení knihoven
je riziko plynoucí z nečinnosti vyšší než náklady na efektivní
zabezpečení.
2.

Druhé a asi nejčastější řešení je použít
elektromagnetický (EM) bezpečnostní systém. Tyto systémy jsou
cenově dostupné a vysoce efektivní, pokud jde o upozornění
zaměstnanců na to, že z knihovny je odnášena kniha, která nebyla
řádně vypůjčena.
Jak EM systémy pracují: EM zabezpečovací systémy jsou
založené na osvědčené technologii. Do knihy nebo na CD, DVD
či videokazetu se přilepí kovový magnetický pásek. Rozměry a
vzhled tohoto pásku se liší podle velikosti položky a podle toho,
nakolik je důležité proužek skrýt.
Pokud nebyla položka při provádění výpůjčky deaktivována,
bezpečnostní brána u dveří knihovny pásek identifikuje a
spustí poplašné znamení.
Jakmile je položka vrácena, EM pásek je znovu aktivován
pomocí podobného zařízení jako pro deaktivaci. Dobře
navržená zařízení dokáží správně změnit status proužku, aniž by
poškodily magnetické médium, jako je audio či videokazeta.
Pro příruční materiály nabízí mnoho výrobců také EM pásky,
které nelze deaktivovat.
EM bezpečnostní systémy nedokáží přečíst ani jinak využívat
čárové kódy
ani RFID (identifikace založená na radiové frekvenci) štítky,
takže je nelze využít pro provádění výpůjček nebo pro správu
regálů. Jejich jediná funkce je odhalit neoprávněné vynesení
materiálů z knihovny.
Funkčnost systému: EM bezpečnostní systémy jsou spolehlivé a
efektivní. Magnetické pásky jsou skryté – jejich přítomnost a
umístění (v knihách či tištěných materiálech) je nesnadné zjistit a
rovněž je obtížné je odstranit – a zároveň je nelze odstínit
lidským tělem ani většinou jiných materiálů. Vysoce kvalitní
pásky lze opakovaně aktivovat a deaktivovat po dobu mnoha let,
přičemž vůbec nedochází ke snížení síly signálu. Z tohoto důvodu
jsou aktivované pásky odhaleny prakticky

pokaždé, když se dostanou do dosahu detektorů. Protože pásky je
možné zcela deaktivovat, nechtěné spuštění alarmu je neobvyklé
a stále méně časté. (Dříve mohlo k nechtěnému spuštění alarmu
docházet v případě jedné z 50 položek, dnes jsou však EM
bezpečnostní systémy daleko pokročilejší a například u systému
3M™ SelfCheck™ System V-Series dochází k nechtěnému
spuštění alarmu jen v případě jedné z 10 000 položek.)
EM bezpečnostní systémy jsou v současnosti instalovány
v tisících knihoven po celém světě, kde chrání miliardy knih a
jiných médií.
Stejně jako další veřejná zařízení je však potřeba EM systémy
důkladně testovat v rámci testů na bezpečnost produktů, které
provádí třetí strana nebo certifikační organizace.
Implementace: Většina malých a středně velkých knihoven
zjišťuje, že náklady na EM bezpečnostní systém (včetně pásků,
detekčního zařízení a příslušenství) bývají splaceny za jeden až
dva roky prostřednictvím snížení výdajů na ztracené položky.
Doba, po kterou budou zaměstnanci zaneprázdněni zaváděním
EM systémů, se liší podle modelu a výrobce. (Někteří výrobci
nabízejí procesy, které mohou být až pětkrát rychlejší než ruční
vkládání.) Údržba nebývá po instalaci EM systému obvykle
zásadním problémem. Detekční a aktivační zařízení mají velkou
životnost a efektivitu; magnetické pásky vyžadují jen malou nebo
žádnou údržbu a ani nemusejí být po dobu životnosti položky
vyměňovány. Začlenění nové položky do sbírky vyžaduje pouze
vložení EM pásku.

3.
Třetí možností je instalace systému identifikace pomocí
radiové frekvence (Radio Frequency Identification, RFID). Ve
srovnání s čárovými kódy a ručními systémy nabízí technologie
RFID významné výhody pro provádění výpůjček a správu regálů.
Většina RFID systémů také zahrnuje bezpečnostní funkci, která
zaměstnance upozorní, pokud se čtenář snaží odejít s položkou,
která nebyla řádně vypůjčena.
Jak RFID funguje: V systému RFID je informace zakódována do
„štítku“, který obsahuje mikročip a anténu. Informaci dokáže
přečíst speciální čtečka, která údaje předá příslušné osobě nebo
systému. Knihovnické štítky jsou nenápadné, velice tenké a
obvykle zaberou několik centimetrů čtverečních. Jsou to pasivní
zařízení: to znamená, že v nich nejsou žádné baterie ani jiný
zdroj napájení. Energii potřebnou pro napájení štítku a pro
přečtení informace dodává čtečka, která vysílá signál, jenž
vyhledává štítek v rámci svého omezeného (obvykle 45 cm)
dosahu. Jakmile ke štítku signál dorazí, štítek se „probudí“ a
odpoví prostřednictvím požadované informace. Pokud se RFID
využívá pro bezpečnostní účely, požaduje čtečka (umístěná
v blízkosti východových dveří) na štítku informaci, zda byla
položka řádně vypůjčena.

Funkčnost systému: Hlavní výhody technologie RFID spočívají
v urychlení procesu vypůjčování a ve zvýšení produktivity
zaměstnanců knihovny. Možnosti této technologie zajistit
bezpečnost jsou nepopiratelné, ovšem některé položky obsahující
kovy (např. DVD) mohou ovlivnit schopnosti štítku reagovat na
čtečku a komunikovat s ní. Některé kovy mohou štítky také
odstínit – náhodně nebo záměrně – z dosahu čtečky. Knihovny, u
nichž nejsou obavy o bezpečnost velké, obvykle zjišťují, že
systém RFID je pro ně dostatečným řešením. Knihovny, jež mají
s bezpečností větší problémy, často kombinují systém RFID
přinášející vyšší produktivitu s osvědčenou spolehlivostí EM
bezpečnostních systémů.
Implementace: Systémy RFID poskytují mnohem více funkcí než
EM bezpečnostní systémy. Kromě svých ochranných vlastností,
mohou RFID čtečky automaticky načítat a provádět výpůjčky
několika položek najednou. Tyto systémy lze také kombinovat se
systémy manipulace pro automatické třídění vrácených položek a
také je lze využít při správě regálů. Vzhledem k této široké škále
možností nás nepřekvapí, že RFID štítky obvykle vyžadují větší
investici než EM bezpečnostní systémy. Štítky jsou dražší a
instalace štítků je poněkud více časově náročná, neboť zahrnuje
převod informací z čárových kódů do RFID štítků.

Na co se u bezpečnostních systémů zaměřit
Všechny bezpečnostní systémy nejsou stejné. Při zvažování
nákupu bezpečnostního systému by mělo vedení knihovny
spolu se zaměstnanci zvážit následující body.

1. Spolupracujte s dodavateli komplexního sortimentu.
Specializovaní dodavatelé – ti, kteří nabízejí pouze omezený
sortiment – mohou často předložit pouze omezené možnosti
řešení. Knihovny, které spolupracují s dodavatelem mnoha
produktů a technologií, mohou očekávat řešení, které přesně
vyhoví jejich konkrétním požadavkům a rozpočtovým ohledům.

2. Hledejte vzájemně spolupracující komponenty.
Dodavatelé s kompletním sortimentem mohou také nabídnout
komponenty, které byly navrženy pro vzájemnou spolupráci.
Knihovny pak mají jistotu, že všechny komponenty jejich
systémů pro výpůjčky a zabezpečení jsou dokonale
integrovány.

3. Dejte pozor, aby se z vaší knihovny nestala testovací instituce.
Určitě byste si nekoupili topinkovač od firmy, která neprovedla
důsledné zkoušky tohoto výrobku. Stejně tak byste měli
očekávat u vašeho dodavatele certifikát bezpečnosti výrobků
udělený testovací a certifikační organizací třetí strany. Systém,
který si kupujete by už neměl mít žádné „mouchy“.

4. Klasikové ve vašich sbírkách odolávají zkouškám času. To by
mělo platit i o vašem bezpečnostním systému. Počítejte s tím,
že váš systém by měl fungovat po celou dobu životnosti dané
položky, ať už je to nepodařená vědecká práce, kterou si někdo
půjčí dvakrát za deset let, nebo oblíbené DVD či dětská kniha.

Všechna tvrzení o životnosti by měla být opřena o konkrétní
záruku.
5. Služby nabízené z velkých vzdáleností často nejsou vůbec žádné
služby. Některé problémy lze vyřešit po telefonu. Některé ne.
Pokud vaše smlouva nenabízí místní či regionální technickou
podporu, můžete čekat na vyřešení problémů velice dlouho.

Může k tomu dojít i u vás
Zloději si začínají všímat i malých místních knihoven. Rozšiřování
knihovních sbírek (s většími investicemi do DVD a CD), spolu
s možnostmi rychlého a anonymního prodeje na internetu nebo
v CD a DVD bazarech způsobují, že krádeže v knihovnách jsou
stále větší problém. Několik příkladů:

• V jednom městě policista náhodně objevil stovky disků DVD
a CD, který byly odcizeny z místní knihovny. To podnítilo
ředitele knihovny, aby provedl analýzu své sbírky, přičemž bylo
zjištěno, že scházelo 6 % položek, o kterých se zaměstnanci
domnívali, že jsou v regálech. (Dalších 6 % bylo vypůjčeno, ale
už nikdy nevráceno.) Knihovna odhadovala, že pouze za poslední
rok přišla o 2 % svých sbírek.iv

• Krádeže jsou někdy rozloženy do několika místních
knihoven, jako tomu bylo v jednom městě na západě USA, kde
bylo v bytě u jisté ženy nalezeno 400 ukradených kuchařských
knih.v
• V jedné knihovně nabízeli pouze sbírku dětských videokazet a
DVD, což jsou položky, které se mohou pro zloděje zdát méně
atraktivní. Po nedávné inventuře překvapená ředitelka zjistila, že
schází asi 40 % těchto filmů pro děti. Její první strategie, jak
zabránit krádežím, bylo půjčování všech DVD pouze proti
záloze, což ovšem bylo velice náročné pro zaměstnance. Další
nápad bylo vystavovat do otevřených regálů pouze vzdělávací
DVD, protože se předpokládalo, že u těchto filmů je menší
pravděpodobnost, že budou ukradeny. Inventura provedená jen o
několik měsíců později ukázala, že se ztratilo téměř 30 % sbírky.
vi

• Na radu zákazníka pak jedna knihovnice navštívila několik
místních obchodů prodávajících použité disky. Našli přitom
desítky CD a DVD ukradených z knihovny. To je možná dobrý
začátek, ale jinak je to jen malá část z předpokládaného počtu
4 000 disků (v ceně 92 000 dolarů), které byly z knihovny
ukradeny jenom během pěti let. vii
• Podle nedávných výzkumů zahrnuje trh s ukradenými
DVD obchody s počítačovými hrami, internetové aukce a
dokonce malé krámky s potravinami.
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