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PRZESZŁOŚĆ — JEST TO DZIŚ,  
TYLKO COKOLWIEK DALEJ… 
XIII FORUM WOJSKOWYCH BIBLIOTEK 
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Słowa Cypriana Kamila Norwida, zawarte w tytule, stały się mottem tego-
rocznego spotkania bibliotekarzy wojskowych. Mogłoby się wydawać, że ich 
działalność nie ma znaczenia dla nauk społecznych i ich rozwoju, jednak 
obchodzony właśnie jubileusz 250-lecia działalności bibliotek wojskowych 
oraz jego program pokazuje jak bardzo zmieniała się rola i misja bibliote-
karza. Na przestrzeni ćwierćwiecza bibliotekarze byli obserwatorami zmian 
zachodzących w wojsku, zmian dotyczących metod wychowawczych, wpa-
janych zasad oraz sposobów kształcenia. Początkowo pełnili rolę eduka-
torów, walcząc z analfabetyzmem, później byli cenzorami udostępnianych 
czytelnikom publikacji, aż stali się partnerami do współpracy, wspierając 
czytelników w ich działaniach naukowych. To współczesny zbiory bibliotek 
wojskowych, czasem przechowywane w magazynach, a coraz częściej udo-
stępniane w wersjach cyfrowych dokumentują życie społeczne grupy, jaką 
tworzą czytelnicy tych bibliotek.
Uroczysta Gala na Zamku Królewskim 11 października 2017 r. rozpoczęła 
trzydniowe obrady XIII Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji 
Naukowej. Tegoroczne spotkanie miało dla bibliotekarzy szczególnie wyjąt-
kowy i uroczysty charakter, ponieważ motywem przewodnim był jubileusz 
250-lecia bibliotekarstwa wojskowego.
Inaugurując uroczystość, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan 
Tarczyński, główny organizator tego wydarzenia, przywitał wszystkich do-
stojnych gości, a wśród nich przedstawicieli władzy, reprezentantów insty-
tucji wojskowych, duszpasterzy wojskowych, oraz szerokie grono biblio-
tekarzy. W kolejnej części swoje uroczyste przemówienia do świętujących 
bibliotekarzy wygłosili przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej czy Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich. 
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Uroczystą Galę uświetniły dwa wystąpienia programowe. Pierwsze wygłosił 
prof. dr hab. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, poświęcając je historii bibliotekarstwa wojskowego. Pierwszą 
bibliotekę wojskową powołano w 1765 r. wraz z utworzeniem Szkoły Rycer-
skiej w Warszawie. Uczelnia ta rozpoczęła swoją działalność w tym samym 
roku w Pałacu Kazimierzowskim, jednak bibliotekę utworzono dopiero dwa 
lata później. Profesor Odziemkowski zwracał uwagę na fakt, że uczniami tej 
szkoły były osoby bez wykształcenia, a w dużej mierze byli to analfabeci. 
Podstawowym zadaniem uczelni była walka z analfabetyzmem, nauka czy-
tania, pisania oraz kształtowanie postawy patriotycznej. Przywołano sło-
wa płk. dypl. Mariana Porwita, który mówił, że żołnierza polskiego nauczyć 
trzeba nie tylko tego, jak ma walczyć, ale też dlaczego ma walczyć. W związ-
ku z tym księgozbiór biblioteki nie mógł być przypadkowy i źle dobrany do 
potrzeb czytelniczych. Uznawano wówczas, że Biblioteka Szkoły Rycerskiej 
w Warszawie, mimo iż zawierała zaledwie 10 000 woluminów, była jedną 
z najlepszych bibliotek w Europie. W swoim wystąpieniu profesor Odziem-
kowski podkreślił, jak ważną rolę w rozwoju wojska pełniły nie tylko same 
biblioteki, ale również bibliotekarze, którzy znając księgozbiór byli swego 
rodzaju przewodnikami po wiedzy ukrytej w książkach. Prelegent przytoczył 
słowa Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, który w jednym ze swoich wystą-
pień miał zwrócić się do bibliotekarzy wojskowych tymi słowami: „Wykonu-
jecie niezwykle ważną pracę, ale będziecie się w niej spotykać z ogromnym 
niezrozumieniem”. Autor tych słów miał na myśli prawdopodobnie, że słabo 
wykształcone społeczeństwo, a także środowisko wojskowych nie będzie 
rozumiało potrzeby edukacji, dokształcania czy pożytku płynącego z czy-
tania książek.
Drugi uroczysty wykład wygłosiła prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek 
z Uniwersytetu Warszawskiego, która w przeciwieństwie do przedmówcy 
przedstawiła spojrzenie w przyszłość bibliotekarstwa wojskowego. Mówiła 
o aktualnym podziale bibliotek wojskowych na naukowe, fachowe i oświato-
we oraz o ich znaczeniu dla współczesnych użytkowników. Zwróciła uwagę 
na to, jak bardzo ważną rolę w naszym życiu pełni cyfryzacja. Duża część 
wystąpienia poświęcona była otwartej nauce i elementach składających 
się na nią, takich jak otwarte czasopisma czy repozytoria cyfrowe. Profe-
sor Woźniak-Kasperek omówiła istniejące biblioteczne bazy elektroniczne 
prowadzone przez biblioteki wojskowe, takie jak „Zbrojownia” zorganizowa-
na przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Zwróciła jednak uwagę na to, że 
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dotychczas biblioteki wojskowe nie uruchomiły platformy, która pełniłaby 
rolę otwartego repozytorium cyfrowego. Na koniec referatu, pozostawiając 
niedomówienie zażartowała, że skoro mamy „Zbrojownię”, to może czas na 
otwarte repozytorium „Garnizon”?
Uroczysta Gala, a tym samym pierwszy dzień Forum, zakończyły się wspa-
niałym występem przygotowanym przez Reprezentacyjny Zespół Artystycz-
ny Wojska Polskiego.
Podczas kolejnych dwóch dni Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków In-
formacji Naukowej bibliotekarze wymieniali się swoim doświadczeniami 
podczas wykładów oraz rozwijali swoje umiejętności zawodowe w czasie 
warsztatów. W czwartek, 12 października program był wypełniony wykłada-
mi poświęconymi wielowymiarowości zadań powierzanych bibliotekarzom 
i ich bibliotekom. Wicedyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej Beata Cze-
kaj-Wiśniewska mówiła o tym, że Centralna Biblioteka Wojskowa to więcej 
niż biblioteka, a dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld, jako Dyrektor Biblioteki 
Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, opowiadała o roli bibliotekarza 
w akademickim obszarze wiedzy. Prezentowane były także doświadczenia 
z działalności Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych oraz Biblioteki Głównej 
Akademii Marynarki Wojennej. Trzeciego dnia obrady Forum zorganizowane 
były w Bibliotece Akademii Sztuki Wojennej, gdzie uczestnicy poznawali hi-
storię i działalność tej instytucji.
W programie Forum znalazły się także wykłady i warsztaty, mające na celu 
rozwój zawodowy oraz rozwój działalności bibliotek. Wiele emocji wzbudziły 
warsztaty Pani Beaty Piwnik, dotyczące skutecznej rekrutacji pracowników 
do bibliotek wojskowych, ponieważ wywołały dyskusję na temat istotnych 
cech bibliotekarza wojskowego. Dużym zainteresowaniem cieszył się cro-
wdsourcing, o którym opowiadała uczestnikom Forum dr hab. Małgorzata 
Kowalska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas tych warsz-
tatów zaprezentowano rozwiązanie, w jaki sposób biblioteki mogą pozyski-
wać fundusze na konkretne akcje. Trzeciego dnia Forum swoje wystąpienie 
miała też dr Małgorzata Gawlik-Kobylińska, która wygłosiła referat o „Bi-
bliotece i Uniwersytecie w Second Life”. Wielu zgromadzonych bibliotekarzy 
po raz pierwszy słyszało o Second Life i odbierało ten wykład z niedowie-
rzaniem, że tak wielu ludzi, a także instytucji może prowadzić „drugie życie” 
w sieci internetowej.
Patrząc na program Forum, można zobaczyć przestrzeń 250 lat działalno-
ści bibliotek wojskowych. Od początku, kiedy zadaniem bibliotekarza było 
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nauczenie czytania oraz wpajanie postaw patriotycznych, przez wiele lat 
służby na rzecz rozwoju wojskowości, archiwizowania materiałów do eduka-
cji i wspierania procesu kształcenia żołnierzy, do współczesności, która nie-
jako wymusza na bibliotekarzach częściowe przeniesienie swej działalności 
w przestrzeń wirtualną.


