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„Książka w rogatywce” – 
najcenniejsze zbiory biblioteczne zgromadzone 

w wojskowych książnicach w Polsce i na świecie

Abstrakt: Celem artykułu jest omówienie najcenniejszych kolekcji bibliotecznych 
o tematyce wojskowej, znajdujących się w książnicach wojskowych w Polsce i na 
świecie. Przedstawiona została historia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w kontekście gromadzenia przez ponad 90 
lat najcenniejszych zbiorów bibliotecznych związanych z wojskiem polskim i szeroko 
rozumianymi naukami o wojskowości. W dalszej części artykułu zaprezentowano 
księgozbiory bibliotek wojskowych (ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów specjal-
nych) funkcjonujących na całym świecie. W ostatniej części omówiono działalność 
cyfrowych bibliotek wojskowych.

Słowa kluczowe: Biblioteki cyfrowe. Biblioteki wojskowe. Centralna Biblioteka Woj-
skowa. Zbiory cyfrowe

Pojęcie i typologia zbiorów specjalnych gromadzonych 
w polskich książnicach wojskowych

Do zbiorów specjalnych zalicza się na ogół najcenniejsze doku-
menty biblioteczne wyodrębnione z ogólnego zasobu, m.in.: rękopi-
sy, rysunki, grafikę artystyczną, mikrofilmy, kopie cyfrowe, nagrania 
dźwiękowe i audiowizualne zapisane na różnych nośnikach, a także 
starodruki, mapy, afisze, nuty, plakaty i opisy patentowe [11, s. 147]. 
Dokumenty biblioteczne wyodrębnione w zasobie zbiorów specjalnych 
w swojej treści odnoszą się do piśmiennictwa wojskowego, parami-
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“The Book in a Four-Cornered Cap” – 
the Most Valuable Collections in Military Libraries 

in Poland and in the World

Abstract: The aim of the article is to discuss the most valuable military-related col-
lections held in military libraries in Poland and in the world. The article will present 
the history of the Marshal Piłsudski Central Military Library in Warsaw (henceforth 
referred to as CBW) in the context of the most valuable collections associated with 
the Polish army and the broadly conceived military sciences that were gathered dur-
ing the period of more than ninety years. The further part of the article provides 
a few examples to present the collections of military libraries (with particular ref-
erence to special collections), functioning all over the world. The final part of the 
article will discuss the activities of the digital military libraries.
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