بسمالله الرحمن الرحیم
إقرأ و ربّک الأکرم ،الّذی علّم بالقلم ،علّم الإنسان ما لم یعلم
در عصر جدید که گستردگی عرصه دانش و گوناگونی رشتهها و افزونی کتابها و منابع اطلاعاتی و گرانی
بهای آن از یک سو و کمینگی برخورداری مالی و کالبدی کتابخانهها از سوی دیگر تا بدانجاست که هیچ
کتابخانهای را یارای فراهمآوری نیازهای مراجعان به تمام و کمال نیست ،خودکفایی کتابخانهها نه مقدور
است و نه معقول و مقرون به صرفه .و از اینروست که در عهد ما ،سیاست کتابخانهها بهدرستی از مالکیت
منابع به دسترسی به منابع تغییر یافته است.
ولیک از آنجا که هر کتابخانه را اقتضا و آیین ویژهای است که چنین دسترسی را بدون حد و مرز برنمیتابد،
بایسته چنین است که کتابخانهگردانان گردهم فراز آیند ،بیگانگیها فرو نهاده ،دست یگانگی بفشارند و در بر
آوردن نیاز پژوهندگان همراهی و همدلی پیشه سازند که جویندگان دانش و پویندگان حقیقت را خاطر ،بس
عزیز و گرامی است.

طی انعقاد تفاهم نامه بین مجمع کتابخانههای تخصصی حوزوی و
دانشگاهی استان قم (مکتا) و دانشگاه حضرت معصومه (س)

در راستای تعامل و

ارتباط بهتر کتابخانهها با هدف ایجاد دسترسی بیشتر و استفاده هر چه افزونتر از ظرفیت آنها ،تبادل
تجربیات مدیران ،به نیاز روزافزون فراگیران دانش و پژوهندگان پاسخگو خواهیم بود.

ازاین پس دانشجویان و ...می توانند در صورت تمایل ،با اخذ معرفی نامه از
کتابخانه دانشگاه به سایر کتابخانه های عضو مکتا مراجعه فرمایند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به کتابخانه دانشگاه مراجعه شود.

کتابخانه های عضو


کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی(ره)



کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب



کتابخانه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی



کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه



کتابخانه تخصصی دانشگاه قم



کتابخانه ادبی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی



کتابخانه تخصصی فقه و اصول



کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم



کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه (س)



کتابخانه آیت الله العظمی حائری (ره)
کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه مفید
کتابخانه و پژوهشگاه حضرت معصومه (س)
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه تخصصی امامت
کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت
کتابخانه تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تفسیر و علوم قرآنی
کتابخانه دانشگاه معارف اسلامی



کتابخانه تخصصی علوم حدیث
کتابخانه تخصصی علوم عقلی
کتابخانه تخصصی فلسفه و کلام
کتابخانه تخصصی مدرسه اسلامی هنر
کتابخانه مرکز تحقیقات حکومت اسلامی
کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
کتابخانه مرکز مطالعات فلکی ـ نجومی
کتابخانه مطالعات اسلامی زن و خانواده
کتابخانه تخصصی معلولین
کتابخانه مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث



کتابخانه موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
کتابخانه زبانهای خارجی و منابع اسلامی
کتابخانه مجمع جهانی اهل بیت(ع)
کتابخانه مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
کتابخانه دانشگاه حضرت معصومه (س)























