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Wprowadzenie 
 

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) – polska publiczna uczelnia zlo-
kalizowana w Warszawie, w dzielnicy Rembertów, powstała 1 października 
2016 roku na podstawie Ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej1. 
Jest spadkobierczynią Szkoły Rycerskiej założonej w 1765 roku przez kró-
la Stanisława Augusta, której absolwentem był m.in. Tadeusz Kościuszko. 
ASzWoj jest kontynuatorką tradycji swoich poprzedniczek, w tym zwłasz-
cza Wyższej Szkoły Wojennej (1919-1946), która […] ukształtowała jeden 
z najlepszych zespołów oficerskich, jakie Polska miała w okresie II Rze-
czypospolitej2. 

Obecnie Akademia jest podległym Ministrowi Obrony Narodowej no-
woczesnym centrum badawczo-edukacyjnym, prowadzącym badania 
z zakresu bezpieczeństwa oraz bieżące analizy i studia strategiczne na 
rzecz urzędów państwowych, a także innych organów władz publicznych3. 

W strukturach Akademii poczesne miejsce zajmuje Biblioteka Główna 
ASzWoj, która nie tylko stanowi istotną część warsztatu naukowego i dy-
daktycznego kadry i studentów Uczelni, ale także jest uznanym ośrodkiem 
bibliotecznym zaspokajającym potrzeby badaczy z całego kraju parających 
się problematyką sztuki wojennej i bezpieczeństwa narodowego. Celem 
niniejszego artykułu jest przypomnienie długotrwałego, ewolucyjnego pro-
cesu budowania obecnej pozycji Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wo-
jennej i jej wizerunku. 
 

                                                
1 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, Dz. U.  

z 2016 r., poz. 906. 
2 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/antoni-macierewicz-akademia-sztuki-wojennej-ma-

ksztaltowac-elity-obronnosci/pgfbpr [dostęp: 2.03.2017]. 
3 http://www.rembertow.waw.pl/strona-84-akademia_sztuki_wojennej.html [dostęp: 

23. 03.2017]. 
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Rys historyczny dziejów Biblioteki 
 

Dzieje Książnicy to 70 lat wytężonej pracy kadry dyrektorskiej, kierow-
niczej, rad bibliotecznych i przede wszystkim zespołu bibliotekarzy na 
rzecz procesu naukowo-dydaktycznego i rozwoju uczelni. Powstanie Bi-
blioteki jest ściśle powiązane z powołaniem 12 grudnia 1947r. Akademii 
Sztabu Generalnego (ASG)4. Zlokalizowana była w gmachu dawnej Wolnej 
Wszechnicy przy ul. Opaczewskiej 2 w Warszawie – aktualnie ulica Stefa-
na Banacha (patrz rys.1.)5.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://www.warszawa1939.pl/i.php?o=opaczewska_2a, [dostęp: 24.03.2017]. 

Rys.1. Dawny budynek Wolnej Wszechnicy w Warszawie  

przy ulicy Banacha 2 

 
Pierwsze lata działalności Biblioteki Naukowej ASG (bo tak się wów-

czas nazywała) to czas prac organizacyjnych i gromadzenia księgozbioru. 
Katalogi powstawały od podstaw. Niewielki księgozbiór Biblioteki to przede 
wszystkim literatura fachowo-wojskowa i ogólnoakademicka gromadzona 
ze zbiorów polskich okresu międzywojennego i odebranych bibliotekom 
niemieckim, darów osób prywatnych oraz jednostek wojskowych. Część 
księgozbioru otrzymano także w ramach tzw. przydziału z Ministerstwa 
Obrony Narodowej oraz instytucji centralnych MON. Ówczesny księgozbiór 

                                                
4 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o utworzeniu Akademii Sztabu Generalnego, 

Dz. U. z 1947 r., nr 65, poz. 379. 
5 //www.ramotowscy.pl/strona-Akademia_Sztabu_Generalnego.asp, [dostęp: 24.03. 

2017]. 
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stanowił skromne podstawy piśmiennictwa z zakresu teorii sztuki wojennej, 
której rozwój stał się misją kadry naukowej uczelni. Nie zaspokajał on jed-
nak w pełni potrzeb procesu dydaktycznego, dlatego nauczyciele akade-
miccy sami podjęli trud opracowywania wydawnictw i wzbogacali w ten 
sposób zasób biblioteczny. 

Dalsze losy Biblioteki Głównej ASzWoj związane są już z Remberto-
wem. Latem 1954 r. Akademia Sztabu Generalnego została przeniesiona 
z budynku przy ulicy Opaczewskiej 2 do obiektów przedwojennego Cen-
trum Wyszkolenia Piechoty (CWPiech.) w Rembertowie (patrz rys.2.)6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://www.dawnyrembertow.pl/galerie/details.php?image_id=1856&sessionid=f4c3 

018078f85ac9b955cb2148929c6a [dostęp: 24.03.2017]. 

Rys.2. Hotel oficerski Centrum Wyszkolenia Piechoty  (blok 14) Obecnie Bi-
blioteka Główna ASzWoj (ze zbiorów Wojskowego Biura  Historycznego) 

 
Gmach Biblioteki, wybudowany w latach 1925-1932, do dziś jest jed-

nym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w warszawskim Remberto-
wie. W części centralnej w kształcie prostokąta od strony dziedzińca znaj-
duje się portyk, który dźwigają cztery filary z dostawionymi półkolumnami 
w porządku toskańskim. Portyk zwieńczony jest trójkątnym frontonem, 
a w jego tympanonie znajduje się płaskorzeźba o treści alegorycznej, ini-
cjały CWP (Centrum Wyszkolenia Piechoty) i data 1931 (patrz rys. 2 i 3). 

Pierwsza dekada działalności ASG charakteryzowała się dynamicz-
nym rozwojem. Powiększająca się liczba słuchaczy powodowała wzrost 
zapotrzebowania na literaturę niezbędną dla procesu dydaktycznego. Bi-
blioteka Naukowa ASG przeszła reorganizację. Powstał Ośrodek Nauko-
wej Informacji Wojskowej (ONIW), którego zadaniem było informowanie 
o zbiorach, udostępnianie informacji naukowej oraz wykonywanie niezbęd-
nych tłumaczeń literatury fachowej i artykułów z prasy zagranicznej. Tłu-
maczenia te wydawane były w czasopiśmie pt. Sygnały. Usprawniono poli-

                                                
6 Tamże. 
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tykę gromadzenia zbiorów, podnoszono kwalifikacje personelu biblioteki 
w ramach szkoleń, rozszerzono formy popularyzacji i udostępniania zbio-
rów. Wiadomo, że polityka gromadzenia zbiorów ściśle związana jest 
z profilem uczelni. Statutowym zadaniem ASG było rozwijanie teorii sztuki 
wojennej zgodnie z potrzebami sztabów i wojsk oraz zasad skutecznej 
obrony państwa. Uczelnia przygotowywała oficerów z wyższym wykształ-
ceniem na stanowiska dowódcze i sztabowe. Naturalnym efektem rozwoju 
dorobku naukowego uczelni było wyodrębnienie się specjalizacji nauko-
wych w głównym nurcie sztuki wojennej, co zaowocowało przyjęciem 
struktury wydziałowej. Ten proces, a także uruchomienie studiów pody-
plomowych sprawiły, że konieczne stało się rozszerzenie zbiorów o nowe 
dyscypliny naukowe oraz ich specjalizację.  

Rok 1990 przyniósł kolejne zmiany w działalności Biblioteki. W paź-
dzierniku tego roku powołano Akademię Obrony Narodowej (AON)7 utwo-
rzoną na podbudowie Akademii Sztabu Generalnego. Głównym zadaniem 
AON było kształcenie na następujących kierunkach studiów: zarządzanie 
i dowodzenie, bezpieczeństwo, lotnictwo, logistyka, ekonomia, bezpie-
czeństwo narodowe, historia, europeistyka. Edukacja na uczelni trwała trzy 
lata. W tym czasie wykwalifikowani pracownicy szkolili kadry cywilne na 
rzecz obronności państwa. Studenci stopniowo uzyskiwali wiedzę o coraz 
wyższych szczeblach dowodzenia, zaczynając od szczebla pułku, następ-
nie dywizji, aby na trzecim roku poznać ogólne zasady dowodzenia na 
szczeblu armii. W większości przedmioty opierały się na technice opera-
cyjno-taktycznej, a w nieco mniejszym stopniu program edukacyjny prze-
widywał przedmioty specjalistyczne oraz społeczno-polityczne8. 

Biblioteka Główna AON stała się najważniejszą biblioteką w Siłach 
Zbrojnych RP w kategorii posiadanych księgozbiorów z zakresu nauk woj-
skowych oraz humanistycznych. Księgozbiór Biblioteki Głównej AON utwo-
rzono poprzez połączenie zasobów: Biblioteki Naukowej Akademii Sztabu 
Generalnego, Centrum Doskonalenia Oficerów, Wojskowej Akademii Poli-
tycznej. W latach 1997-2001 w strukturze organizacyjnej AON (jako Dział 
Zbiorów Historycznych BG AON) działała także Biblioteka i Pracownia Do-
kumentacji Naukowej Wojskowego Instytutu Historycznego – bogata 
w zbiory z zakresu historii wojska i wojskowości. W tym okresie księgo-
zbiór liczył […] ok. 960 tys. jednostek bibliotecznych (w tym 890 tys. ksią-
żek, 920 tys. tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Zbiory specjalne 
obejmowały około 2 mln wydawnictw kartograficznych, znaczną liczbę do-
kumentów audiowizualnych, CD-ROMów, dyskietek, mikrofilmów i innych. 

                                                
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Akademii 

Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz zniesienia Woj-
skowej Akademii Politycznej, Dz. U. z 1990 r., nr 37, poz. 208  

8 http://www.otouczelnie.pl/uczelnia_dzial/234/Akademia-Obrony-Narodowej-kierunki-
studiow [dostęp: 23.03.2017]. 
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Na bieżąco biblioteka prenumerowała 197 tytułów czasopism krajowych 
i zagranicznych […]9. 

W roku 2007 Biblioteka wzbogaciła swój zasób o ponad 7 tys. wolumi-
nów z United States Air Force in Europe (Kaiserslautern-Niemcy) dzięki 
staraniom Amerykańskiego Centrum Informacji przy Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych AP w Warszawie. Wśród książek przeważała tematyka 
militarna, związana z polityką oraz bezpieczeństwem międzynarodowym10. 

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były dla Biblioteki szczególne również 
z innych względów. Nastąpiły zmiany jakościowe w pracy Biblioteki zwią-
zane z informatyzacją i automatyzacją procesów bibliotecznych. Początki 
były skromne, ze środków własnych zakupiono kilka komputerów. Zaczęły 
funkcjonować dwa systemy informatyczne kompleksowej obsługi biblio-
tecznej: MAK oraz SOWA, które usprawniły gromadzenie, opracowanie, 
udostępnianie oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników. 
W miarę upływu czasu zrezygnowano z programu MAK, ponieważ nie był 
kompatybilny z nowymi komputerami. Przeprowadzono konwersję baz 
danych z MAK do systemu SOWA, który sukcesywnie aktualizowano 
o nowe funkcje11. Obecnie działa zintegrowany system biblioteczny 
SOWA2SQL. Przyłączenie Biblioteki do Internetu w 1998 r. spowodowało 
rewolucyjne zmiany w pracy bibliotekarzy i nowe spojrzenie czytelnika na 
bibliotekę jako partnera w procesie naukowo-dydaktycznym. Czytelnicy 
otrzymali możliwość zdalnego przeglądania baz Biblioteki, rezerwacji pu-
blikacji i prolongaty książek. Od 1995 roku elektroniczny katalog lokalny 
zaczął wypierać tradycyjny katalog kartkowy. 
 
 

Biblioteka dziś w obliczu nowych wyzwań 
 

Kolejną cezurą czasową w działalności Biblioteki jest rok 2016. Od 
1 października 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy Akademii Obrony Narodo-
wej na Akademię Sztuki Wojennej12. Od roku akademickiego 2016/2017 
Biblioteka rozpoczęła działalność pod nową nazwą Biblioteka Główna 
Akademii Sztuki Wojennej. Działalność Biblioteki regulują takie akty praw-
ne jak: Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku13, Ustawa Pra-

                                                
9 T. Pedrycz, Rys historyczny Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej, Prze-

gląd Informacyjno-Dokumentacyjny Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej, 
Warszawa, 1997, nr 6, s. 8. 

10 http://biblioteka.aon.edu.pl/usafe.php?str=5 [dostęp: 23.03.2017]. 
11 T. Pedrycz, Rys…, s. 7. 
12 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej, Dz. U. 

z 2016 r., poz. 906. 
13 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. z 1997 r., nr 85, poz. 539. 
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wo o szkolnictwie wyższym z lipca 2005 roku14 oraz Statut Akademii Sztuki 
Wojennej15. Biblioteka jest więc ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną 
o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą funkcję 
ogólnodostępnej biblioteki naukowej. 

Dzisiejsza Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej to pokaźne 
zbiory, które w decydowanej większości znajdują się także w komputero-
wych bazach. […] w chwili obecnej Biblioteka Główna ASzWoj liczy ponad 
800 tys. woluminów książek (w tym 350 starodruków), 19 000 woluminów 
czasopism (750 tytułów polskich i 260 zagranicznych) oraz 150 tys. wy-
dawnictw kartograficznych. Na księgozbiór Biblioteki składa się piśmiennic-
two polskie i obcojęzyczne z zakresu nauk o obronności i bezpieczeństwie 
min.: polityki międzynarodowej, rodzajów sił zbrojnych, sztuki wojennej, 
strategii i taktyki, historii wojen i wojskowości, logistyki (ekonomiki i gospo-
darki wojskowej), organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także kom-
pendia obejmujące swoim zakresem nauki humanistyczne16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło: http://www.dawnyrembertow.pl/index.php/zabudowa?id=426&Itemid=107 [dostęp: 
26.03.2017]. 

Rys. 3. Biblioteka Główna ASzWoj 
 

Przez siedemdziesiąt lat działalności zgromadzono największy zasób 
biblioteczny wśród bibliotek resortu obrony narodowej. Ten pokaźny księ-
gozbiór podzielony jest na następujące kategorie: księgozbiór akademicki 
(prace naukowo-badawcze, dysertacje naukowe, podręczniki akademickie, 
skrypty, programy i plany studiów, itp.); wydawnictwa specjalistyczne woj-

                                                
14 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r., nr 

164, poz. 1365; nowelizacje: z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260; z 2017 r. poz. 60. 
15 http://www.akademia.mil.pl/dokumenty-aszwoj/ statut-akademii-sztuki-wojennej.html 

[dostęp: 23.03.2017]. 
16 http://biblioteka.aon.edu.pl/ [dostęp: 23.03.2017]. 
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skowe ( przede wszystkim instrukcje i regulaminy resortowe); księgozbiór 
podstawowy (literatura naukowa i popularno-naukowa polska i zagranicz-
na, wydawnictwa encyklopedyczne, informatory oraz publikacje wyższych 
uczelni i instytutów naukowych, a także zbiór Czytelni oraz stare druki); 
wydawnictwa ciągłe (czasopisma polskie i zagraniczne); literatura beletry-
styczna; księgozbiór USAF (obcojęzyczna kolekcja zawierająca tematykę 
militarną); zbiory Archiwum (głównie prace kwalifikacyjne oraz zdezaktuali-
zowane wydawnictwa uczelniane); wydawnictwa kartograficzne; zbiory 
multimedialne to pomoce naukowe do nauki języków obcych; zbiory elek-
troniczne pełno tekstowe (przede wszystkim artykuły z czasopism nauko-
wych Uczelni)17. W przygotowaniu zbiór pełno tekstowy prac dyplomowych 
i naukowo-badawczych. 

Akademia nie tylko wypełnia zadania dydaktyczne związane z kształ-
ceniem kadr oficerskich i generalskich na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz 
studentów cywilnych, lecz także jest ważnym ośrodkiem naukowo-
badawczym mającym kluczowy wkład w rozwój nauk o obronności i nauk 
o bezpieczeństwie18. Świadczy o tym unikalny charakter tych zbiorów bi-
bliotecznych, które są w istocie sprawozdaniami z wieloletnich badań pro-
wadzonych głównie przez pracowników Akademii, poświęconych doskona-
leniu funkcjonowania nie tylko Sił Zbrojnych, lecz także szeroko rozumia-
nego systemu bezpieczeństwa narodowego, uwzględniających doświad-
czenia wielu polskich oficerów w służbie w jednostkach liniowych na tere-
nie kraju oraz w strukturach międzynarodowych NATO, UE, ONZ. Treści 
wielu z tych woluminów stały się podstawą późniejszych prac projektowo-
wdrożeniowych zmierzających do doskonalenia systemu bezpieczeństwa 
narodowego, w tym zwłaszcza systemu dowodzenia sił zbrojnych. Zbiory 
Biblioteki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Ksi ęgozbiór Biblioteki Głównej ASzWoj wg stanu na dzie ń  

31 grudnia 2016 r. 

Lp. Rodzaj zbiorów 
Jednostki 

ewidencyjne % 

1. Wydawnictwa akademickie 40210 4,95 

2. Wydawnictwa specjalistyczne wojskowe 11300 1,39 

                                                
17 G. Kolek, J. Majewska, J. Mijewska, Zasoby biblioteczne i usługi informacyjne Biblio-

teki Głównej AON, Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, nr 2(4), Warszawa, 2015, s. 32-33. 

18 Nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie powstały w miejsce nauk wojskowych 
i wyodrębnione zostały jako dyscypliny naukowe wchodzące w skład obszaru nauk spo-
łecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzone uchwałą Centralnej Komisji do Spraw 
Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dzie-
dzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2011 r., nr 14, 
poz. 149). 
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3. Księgozbiór podstawowy 640177 78,85 

4. Wydawnictwa ciągłe (roczniki czasopism) 20687 2,55 

5. Księgozbiór USAF 7991 0,98 

6. Literatura beletrystyczna 35480 4,37 
7. Zbiory Archiwum 49281 6,07 
8. Zbiory elektroniczne pełnotekstowe 4776 0,59 
9. Zbiory multimedialne 1967 0,25 

   10. Wydawnictwa kartograficzne 15000019 

 
Ogółem 811869 100 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BG ASzWoj. 

 
Na jakość oferowanych usług przez Bibliotekę ma duży wpływ jej wy-

kwalifikowany personel. Aktualnie w Bibliotece zatrudnionych jest 33 pra-
cowników (w tym troje kustoszy dyplomowanych) w większości z wykształ-
ceniem wyższym. Personel Biblioteki poprzez udział w szkoleniach, konfe-
rencjach, a także podejmując studia podyplomowe, podnosi własne kwali-
fikacje w celu doskonalenia jakości usług świadczonych na rzecz środowi-
ska akademickiego. Stało się to koniecznością wobec wyzwania polegają-
cego na sprostaniu coraz to wyższym wymaganiom i oczekiwaniom użyt-
kowników, kreowanym przez dynamiczny rozwój nowoczesnych technolo-
gii informacyjnych sukcesywnie wdrażanych także w naszej Bibliotece. 
Dzięki tym wysiłkom Biblioteka Główna ASzWoj jest postrzegana jako no-
woczesna oraz wysoko oceniana przez studentów i kadrę naukowo-
dydaktyczną, a także pozostałych użytkowników. 

Krokiem milowym w działalności Biblioteki były lata 2015-2016, kiedy 
to rozpoczęto planowanie cyfryzacji zasobów Książnicy. Biblioteka bierze 
udział w konkursie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020. Projekt Biblioteki został zgłoszony w 2016 roku, a w styczniu 2017 
roku została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na 
dofinansowanie w wysokości ok.12 mln zł20. 

Projekt dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje 
digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku. W ra-
mach projektu zostanie uruchomiony Portal Bezpieczeństwa i Obronności, 
za którego pośrednictwem użytkownicy będą mogli korzystać ze zbiorów 
gromadzonych przez Bibliotekę Główną ASzWoj. Z udostępnionych zbio-
rów będą mogli korzystać studenci, doktoranci, pracownicy Akademii oraz 
organy administracji publicznej i przedsiębiorcy realizujący zadania na 
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Digitalizacja umożliwi także 
                                                

19 Zbiory kartograficzne nie są wliczane do zasobu bibliotecznego. 
20 http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/22018?t=Bedzie-cyfrowo-i-za-darmo 

[dostęp: 23.03.2017]. 
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łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych historykom, muzealnikom, 
pasjonatom oraz hobbystom zainteresowanych historią wojskowości. 
Projekt jest elementem aktywnej polityki Akademii, polegającej na kreowa-
niu skutecznych metod zarządzania informacją oraz wiedzą w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa. Problematyka tego obszaru, będąca w dużej 
mierze przedmiotem zbiorów Akademii Sztuki Wojennej, stanowi zagad-
nienie, które jest coraz wyraźniej obecne w życiu społecznym i politycz-
nym21. 

Cyfrowy dostęp do księgozbioru, będącego unikalnym dorobkiem na-
ukowym kilku pokoleń badaczy z obszaru bezpieczeństwa narodowego 
i obronności, niewątpliwie znacznie zwiększy zasięg i zakres świadczonych 
przez Bibliotekę usług, co może być szansą w budowaniu pozytywnego 
wizerunku nie tylko samej Biblioteki, lecz także jej macierzystej Uczelni, 
a dla jej pracowników źródłem dodatkowej satysfakcji z wykonywanej pra-
cy. 
 
 

Zakończenie 
 

Podjęta próba zaprezentowania dziejów Biblioteki Głównej ASzWoj 
z oczywistych względów nie oddaje w pełni wagi i znaczenia wkładu tej 
jednostki organizacyjnej w realizację zmieniającej się misji macierzystej 
uczelni. Nie ulega jednak wątpliwości, że unikalne zasoby książnicy sta-
nowią fizyczny dowód kluczowego wkładu pracowników naukowych i na-
ukowo-dydaktycznych uczelni w rozwój nauk wojskowych, a później nauk 
o bezpieczeństwie i obronności. Za szczęśliwy zbieg okoliczności uznać 
należy fakt, że zbliżająca się siedemdziesiąta rocznica powstania książnicy 
poza potrzebą podsumowań jej dokonań zapowiada także swoiste nowe 
otwarcie w świadczeniu usług na platformie cyfrowej.  
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MAIN LIBRARY 
OF THE WAR STUDIES UNIVERSITY- YESTERDAY  

AND TODAY 
 

This paper discusses the history of the almost seventy-year-old War 
Studies University Main Library. The anniversary provides not only the op-
portunity to remind the Library’s history, but it also allows a brief discussion 
on enhancing its mission in the future as a result of the forthcoming digiti-
zation of its resources. The article emphasizes the uniqueness of the Li-
brary’s resources, which reflects the scientific achievements of the univer-
sity’s personnel and academics, mainly in the field of security and defence. 
Moreover, the author also discusses the structure of the Library’s re-
sources.  

 
 


