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نخـستین بارقـه    . تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوي با فراز و فرودهاي گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس پیوند خـورده اسـت                    

پیدایش این جلوه قدسی، شش قرن پیش از این در اثر خیرخواهی و ایمان راستین واقفان و اهداکنندگان با اخـالص و بـی نـام و نـشان                             
پس عواملی نظیر روي آوردن طالب علوم دینی مقیم شهر مشهد مقدس، زائران فاضـل و دور انـدیش و بـذل عنایـت خادمـان و                           بوده، س 

مکان ویژه اي بـراي کتابخانـه در   هجري قمري،1150حدود سال از. توجبات رونق آن را فراهم آورده اس م) ع(شیفتگان بارگاه امام رضا   
همین امر مهمترین سبب شتاب در روند توسـعه  . شمسی برمی گردد 14جایگاه کتابخانه به اوایل قرن       اما توجه جدي به    نظر گرفته شد،  

گرچه در طول سالیان بارها محل کتابخانه تغییر یافتـه    . کتابخانه و اقبال روز افزون محققان و کتاب خوانان به این مکان به شمار می رود               
در 1330تین بناي جامع و مستقل کتابخانـه در سـال   نخس. تاماکن متبرکه قرار داشته اسحوزه اما همواره در جوار مرقد مطهر و داخل      

بـه سـاختمان جدیـد و    1356سـپس در سـال   . سـاخته شـد  ) صحن امام خمینی سابق(کنونی  ) ره(ضلع شمال غربی رواق امام خمینی       
سـاخت بنـاي باشـکوه سـاختمان     . ق انتقـال یافـت  وسیعی واقع در طبقه فوقانی موزه آستان قدس رضوي واقع در ضلع شرقی همـان روا       

1373متر مربع زیربنا به پایان رسید و از نیمه دوم سـال         800/28با مساحت    1372در سال    ،آغاز شده بود   1360کنونی نیز که از سال      
از نکات جالب این مکان، تعمیـر کتابهـایی اسـت    . اشدمی بنیز این مکان اولین بیمارستان کتاب جهان . تمورد بهره برداري قرار گرف . ش

. که از کشورهاي دیگر با هواپیما به آستان قدس ارسال می شود
طبق هماهنگی هاي انجام شده با مدیریت محترم روابط عمومی کتابخانه آستان قدس، دفتر سازمان دانشجویان علمـی کـاربردي مـشهد     

عالقـه منـدان مـی    .کتابخانه آستان قدس رضوي را فـراهم آورد و امکانات انشجویان با تاریخچهدر نظر دارد بازدیدي به منظور آشنایی د       
در صـورت اسـتقبال دانـشجویان فردوسـی، ایـن           . ثبت نام نماینـد    بازدید فرهنگی براي این    دفاتر سازمان دانشجویان  با مراجعه به    توانند  
.برگزار خواهد شد) گروهی از دانشگاه فردوسیگروهی از مجتمع دکتر شریعتی و(در دو گروه مجزا بازدید 
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