
13
89

ن 
هم

/ ب
وم

ه د
مار

 ش
م/

ده
هار

 چ
ال

س

76

مقدمه
تعريف ش��ما از كتابخانه چيس��ت و آنها را چگونه دس��ته بندي مي كنيد؟ در پاس��خ به اين پرسش اگر به دائره العمارف 
كتابداري و اطالع رس��اني مراجعه كنيد در مدخل »كتابخانه« آمده اس��ت: »در معناي متعارف مجموعه اي از كتاب ها 
كه در يک محل به منظور بهره گيري س��امان يافته باش��ند كتابخانه ناميده مي شود.« )افشار، 1385، ص. 1342(. در 
تعريف مش��ابهي: »كتابخانه به محلي گفته مي ش��ود كه در آن مجموعه كتاب ها و ديگر مواد مش��ابه اعم از چاپي و 
ديداري و شنيداري براي مطالعه، تحقيق و مراجعه به گونه اي منظم گردآوري شده باشند.« )سلطاني و راستين،1379، 

ص. 264(.
همان طور كه در اين تعاريف آمده كتابخانه فقط در معناي متعارف آن مجموعه اي از كتاب هاي گردآمده در يک 
محل اس��ت؛ زيرا اگر كتابخانه را به عنوان نهادي اجتماعي و فرهنگي در نظر بگيريم تعريف واقعي آن بس��ي فراتر 
از تعريف متعارفش خواهد بود. مثاًل مختاري معمار )1376، ص. 8( به نقل از س��ازمان جهاني اس��تاندارد كتابخانه را 
اينگونه تعريف مي كند: »بدون درنظر گرفتن عنوان هر مجموعۀ سازمان يافته اي از كتاب هاي چاپي و ادواري ها يا هر 
نوع مواد نوش��تاري يا ديداري � ش��نيداري و خدمات كاركنان كه به منظور ايجاد تمهيدات و تسهيالتي براي استفاده 
و رفع نيازهاي اطالعاتي، پژوهش��ي، آموزش��ي يا تفريحي استفاده كنندگان ضروري اس��ت«. در اين تعريف عملکرد 

كتابخانه نيز به عنوان تأمين كنندۀ نياز اطالعاتي كاربران مورد توجه قرار گرفته است. 
مقاله حاضر تالش مي كند با گذر از تعاريف معمول و متعارف موجود با تکيه بر عملکرد كتابخانه ها، گس��تره اي 
را ترس��يم كند كه حاكي از وس��عت فعاليت هاي نهاد كتابخانه است. از اين رو ابتدا نويسندۀ اين مقاله بر اساس مرور 

نوشته هاي قبلي و تجربه شخصي خويش كتابخانه را اين چنين تعريف مي كند:
كتابخانه نهادي فرهنگي، علمي و اجتماعي است كه با هدف ارائۀ بهينه خدمات اطالع رساني به جامعه اي معين 
به گردآوري، سازماندهي و حفاظت گزيده اي از منابع اطالعاتي مي پردازد. كتابخانه ها از نظر حجم و نوع منابع، شيوه 
تأمين منابع مالي خود، تعداد و تخصص كاركنان، روش سازماندهي آثار و گستره جامعۀ استفاده كننده كاماًل متنوعند. 

كتابخانه، نهادي فراتر از ساختمان آن: 
طبقه بندي خرد و كالن كتابخانه ها

دكتر يزدان منصوريان 1 ■
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران

چكيده
مقاله حاضر به طبقه بندي انواع كتابخانه ها در دو سطح كالن و خرد مي پردازد. در طبقه بندي كالن نُه دستۀ اصلي معرفي شده 
و در سطح خرد 86 نوع كتابخانه در اين نُه طبقه اصلي جاي مي گيرند. معيارهاي پايه در دسته بندي كالن كتابخانه ها عبارتند از: 
طبقه بندي بر اساس وظايف و اهدف ويژۀ هر يک از آنها؛ جامعه اصلي استفاده كننده از كتابخانه هاي گوناگون؛ اندازه مجموعه 
مناب��ع كتابخانه ه��ا؛ نوع خدماتي كه انواع كتابخانه ها معمواًل ارائه مي دهند؛ نوع منابعي كه كتابخانه ها در اختيار دارند؛ گس��تره 
جغرافيايي فعاليت هاي كتابخانه اي؛ روش دسترسي به منابع كتابخانه اي؛ نوع سازمان مادر كتابخانه ها و سرانجام طبقه بندي بر 
اس��اس اهميت و س��ابقه تاريخي برخي از كتابخانه ها كه آنها را از س��اير انواع متمايز مي سازد. هر چند با دسته بندي فوق اغلب 
مي ت��وان ي��ک كتابخانه را در بيش از يک گروه قرار داد؛ اّما با توجه به مهم تري��ن ويژگي هاي هر كدام در نهايت هر كتابخانه 
در يکي از دس��ته هاي فوق قرار گرفته اس��ت. در مجموع مقاله حاضر نش��ان مي دهد كه اگر كتابخانه را فراتر از يک موجوديت 
فيزيکي و به عنوان يک نهاد اجتماعي، فرهنگي و علمي بنگريم كه واجد ويژگي ها و عملکردهاي خاص خود اس��ت، آنگاه با 

مجموعه متنوعي روبرو هستيم كه تنوع آن بيش از آن است كه معمواًل تصور مي شود.
كليدواژه ها: كتابخانه ها، طبقه بندي
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به دليل محوريت نوع جامعه 
استفاده كننده كه در اين كتابخانه ها 

عموم مردم هستند كتابخانه هاي 
عمومي در دسته دوم جاي گرفته اند

ارزش كار يک كتابداِر »صندوقچة 
سيّار« با چند جلد كتاب در روستايي 

دورافتاده، از فعاليت تخصصي يک 
كتابدار در مجهزترين كتابخانه هاي 

پژوهشي، اگر بيشتر نباشد بي ترديد 
كمتر هم نيست

اّما همه آنها قرن هاس��ت كه با رويکردي خدمت مدار در خدمت فعاليت هاي آموزش��ي، پژوهشي و تفريحي گروه هاي 
مختلف جوامع انساني بوده و هستند.

اگ��ر تعريف فوق را براي كتابخانه بپذيريم با اس��تخراج مؤلفه هاي اصلي موج��ود در آن مي توان به معيارهايي 
دس��ت يافت كه بر اس��اس آن بتوان ش��واهدي براي وجود هر يک از اين عملکردها پيدا كرد و در نهايت تصويري 
از گس��تره فعاليت هاي كتابخانه ها ترس��يم كرد. از اين رو مقاله حاضر با هدف ترس��يم چنين گستره اي از خدمات به 
طبقه بندي انواع كتابخانه ها مي پردازد و نشان مي دهد كه در يک طبقه بندي خرد 86 نوع كتابخانه وجود دارد. منظور 
از طبقه بندي خرد در اينجا اش��اره به ويژگي هاي خاص كتابخانه ها اس��ت. اّما قبل از آن يک طبقه بندي كالن انجام 
گرفته و بر اس��اس معيارهايي نُه دس��ته اصلي معرفي شده اس��ت كه برگرفته از همان تعريف ارائه شده اند. نکته مهم 
در اين طبقه بندي اين اس��ت كه تقريبًا هيچ يک از انواع كتابخانه هاي معرفي ش��ده در يک طبقه خاص نمي گنجند و 
هر يک از آنها بر اساس ويژگي هايي كه دارند در دو يا چند طبقه جاي مي گيرند. اّما در اين مقاله بر اساس مهم ترين 
وجه يا به بيان ديگر بر اساس وجه غالب، هر يک از اين كتابخانه ها در يک دسته معرفي شده اند؛ مثاًل كتابخانه هاي 
ملي به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارند مي توانند در چندين طبقه جايگاه خاص خود را داش��ته باش��ند، اّما به دليل 
آنکه اين كتابخانه ها در كنار همۀ نقش هايي كه ايفا مي كنند بيش از هر چيز رسالت حفاظت از ميراث مکتوب ملت ها 
را به عنوان وظيفه اصلي خود بر عهده گرفته اند در يکي از دس��ته بندي ها كه مربوط به وظايف كتابخانه هاس��ت جاي 
گرفته اند. در مثال ديگري كتابخانه هاي عمومي در طبقه دوم يعني بر اس��اس جامعه اس��تفاده كننده ظاهر شده اند. در 
حالي كه مي توان اين كتابخانه ها را در دس��ته نخس��ت كه مربوط به وظايف كتابخانه هاست نيز جاي داد. اّما به دليل 
محوريت نوع جامعه استفاده كننده كه در اين كتابخانه ها عموم مردم هستند كتابخانه هاي عمومي در دسته دوم جاي 
گرفته اند. اين وضعيت تقريبًا در مورد تمام انواع كتابخانه ها در اين مقاله صدق مي كند. اّما نويس��نده ناگزير بوده هر 
يک از كتابخانه ها را بر اس��اس مهم ترين وجهي كه دارند فقط در يک طبقه جاي دهد. حاصل اين طبقه بندي خرد و 
كالن نشان مي دهد تا چه اندازه تنوع و گوناگوني در انواع كتابخانه ها وجود دارد. اين تنوع براي كتابداران نويدبخش 
اين واقعيت است كه عرصۀ تالش و كوشش آنان گسترده تر از آن است كه محدوديتي براي فعاليتشان ايجاد كند. 

طبقات اصلي كتابخانه ها
كتابخانه ه��ا را مي ت��وان به روش هاي گوناگ��ون طبقه بندي كرد. در اين اثر كوتاه نُه محور اصلي مبناي دس��ته بندي 
كتابخانه ها قرار گرفته و نويس��نده هيچ ادعايي بر كامل و بي نقص بودن اين دس��ته بندي ندارد و آن را فقط يکي از 
شکل هاي مختلف طبقه بندي كتابخانه ها مي داند. در واقع آنچه از جامع و مانع بودن اين دسته بندي مهم تر است هدف 
اين مقاله يعني نشان دادن گستره فعاليت هايي است كه كتابخانه ها در زمينه هاي مختلف علمي، اجتماعي و فرهنگي 
ارائه مي كنند. اين گس��تره وس��يع فرصت هاي فراواني در اختيار كتابداران و متخصصان اطالع رس��اني قرار مي دهد و 
نشان مي دهد كه آنان به هيچ وجه به يک يا چند نوع معمول كتابخانه ها محدود نيستند و گزينه هاي متعددي پيش رو 
دارند. به راستي هر جا كه منابع اطالعاتي يافت مي شوند و گروهي نيز نيازمند اين منابع هستند فرصتي براي درخشش 
يک كتابدار عالقه مند وجود دارد. اين منابع به هر شکل و در هر حجمي كه باشند و جامعه استفاده كننده به هر اندازه 
كه همگون يا متنوع باشد در رسالت كتابداران در حفاظت و انتقال دانش بشري تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. به همين 
دليل است كه ارزش كار يک كتابداِر »صندوقچۀ سّيار« با چند جلد كتاب در روستايي دورافتاده، از فعاليت تخصصي 
يک كتابدار در مجهزترين كتابخانه هاي پژوهشي، اگر بيشتر نباشد بي ترديد كمتر هم نيست. هر دوي آنها به وظيفه 

كتابدارانه خود عمل مي كنند و نبايد در اهميت و ارزش رسالتي كه بر عهده دارند لحظه اي ترديد داشت.

طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس وظايف و اهدافشان 1 .
بر اساس هدف مي توان كتابخانه ها را به كتابخانه هاي ملي، دانشگاهي، دانشکده اي، آموزشگاهي، تخصصي، صنعتي، 

كتابخانه، نهادي فراتر از ساختمان آن:  طبقه بندي خرد و كالن كتابخانه ها
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كتابخانه ها با توجه به 
استفاده كنندگان به 
كتابخانه هاي عمومي، 
كودكان، نوجوانان، 
نابينايان، زندان، 
بيمارستاني، اقليت هاي 
ديني، دانشجويي، 
شخصي و گروه هاي 
خاص تقسيم شده اند

بيمارستاني، سّيار، واسپاري، ثبت آثار، و ذخيره ساز تقسيم كرد. همان طور كه در جدول يک آمده است هر يک از اين 
نوع كتابخانه ها با هدف و رسالتي خاص ايجاد شده اند. 

كتابخانه ملي در هر كش��ور حافظ ميراث مکتوب آن س��رزمين اس��ت و به گردآوري و حفظ آثار منتشرشده در 
آن كش��ور يا آثار مربوط به آن كه در س��اير نقاط جهان منتشرشده مي پردازد. معمواًل در هر كشور يک كتابخانه ملي 
وجود دارد. البته گاه اس��تثناء نيز يافت مي ش��ود؛ مثاًل در امريکا عالوه بر كتابخانه كنگره كه در واقع كتابخانه ملي آن 

محسوب مي شود دو كتابخانه ملي كشاورزي و پزشکي نيز وجود دارد.  
دومين گروه كتابخانه هاي دانش��گاهي اس��ت. اين كتابخانه ها با هدف فراهم آوردن نيازهاي اطالعاتي اساتيد و 
دانش��جويان دانش��گاه ها به عنوان بازوي اصلي در خدمت فرآيند آموزش و پژوهش در آموزش عالي عمل مي كنند. 

كتابخانه هاي دانشگاه هاي مختلف كشور جزء اين دسته محسوب مي شوند. 
كتابخانه هاي دانش��کده اي نوع خاصي از كتابخانه هاي دانش��گاهي هس��تند با اين تفاوت كه آثار موجود در آنها 
بيش��تر موضوعي اس��ت و موضوعات آموزش��ي دانش��کدۀ خود را پوش��ش مي دهند؛ مثاًل انتظار مي رود كه كتابخانه 
دانش��کده اي در دانش��کده علوم تربيتي و روان شناس��ي بيش��ترين حجم منابع خود را به آثار موجود در اين حوزه ها 

اختصاص دهد.
»كتابخانه هاي آموزش��گاهي« يا »كتابخانه هاي مدارس« چهارمين نوع در اين دسته هستند كه با فراهم آوردن 
منابع كمک درس��ي و غيردرسي متناس��ب با نيازهاي دانش آموزان در مقاطع مختلف از دبستان تا پايان دبيرستان در 
خدمت فرآيند آموزش رس��مي كشورها هستند. اين كتابخانه ها تالش مي كنند عادت مطالعه را در دانش آموزان ارتقاء 

و كتب مفيد در اختيار آنان قرار دهند.
»كتابخانه هاي تخصصي« پنجمين نوع كتابخانه ها هس��تند و طيف وس��يعي را دربر مي گيرند. اين كتابخانه ها 
از اي��ن جهت »تخصصي« ناميده مي ش��وند كه جامعۀ مخاطب تعريف ش��ده و مش��خصي دارن��د و منابعي كه تهيه 
مي كنند معمواًل محدود به يک موضوع مش��خص اس��ت. كتابخانه هاي موجود در س��ازمان هاي دولتي، انجمن هاي 
حرفه اي، مراكز تحقيقاتي، فرهنگس��تان ها و نهادهاي مش��ابه كتابخانه هاي تخصصي تلقي مي ش��وند؛ مثل كتابخانه 

بنياد دائره المعارف اسالمي يا كتابخانه ايران شناسي مجلس شوراي اسالمي. 
كتابخانه هاي صنعتي در واقع نوعي از كتابخانه هاي تخصصي هس��تند كه در مراكز صنعتي مانند ش��ركت هاي 
صنعتي، كارخانه ها، شركت هاي توليد دارو و مواد شيميايي و موارد مشابه فعاليت مي كنند. كتابخانه هاي صنعتي گرچه 

تخصصي محسوب مي شوند به دليل اهميت و تنوع در گروه جداگانه اي قرار مي گيرد.
كتابخانه هاي پزش��کي كه به كتابخانه هاي علوم بهداش��تي نيز معروفند به گردآوري آثار و منابع در ش��اخه ها و 
گرايش هاي علوم پزشکي مي پردازند. به دليل گستردگي موضوعات مربوط به پزشکي نه تنها اين گروه از كتابخانه ها 
نوع خاصي را به خود اختصاص مي دهند كه در برخي از كشورها مثل امريکا كتابخانه ملي پزشکي به عنوان كتابخانه 

ملي مجزايي فعاليت مي كند. 
كتابخانه هاي س��ّيار نوعي خاصي از كتابخانه ها هستند كه در يک ساختمان ثابت قرار ندارند و توسط وسيله اي 
نقلي��ه مانن��د اتوبوس، كاميون و غيره منابع را به نقاط مختلف برده و در اختي��ار كاربران قرار مي دهند. انواع مختلفي 
از كتابخانه هاي س��ّيار وجود دارد كه هر يک به دليل ويژگي ديگري عالوه بر س��ّياربودن در جدول هاي بعدي جاي 
گرفته اند. تولد كتابخانه هاي سّيار در قرن نوزدهم از انگلستان شروع شد و هدف آن رساندن منابع به روستاها بود.  

كتابخانه هاي واسپاري نوع ديگري از كتابخانه هاست كه در آنها نسخه اي )يا چند نسخه( از تمام آثار منتشرشده 
در يک كشور يا آثار منتشرشده در يک موضوع نگهداري مي شود. معمواًل كتابخانه هاي ملي چنين نقشي ايفا مي كنند 

اّما گاه كتابخانه هاي ديگري نيز به اين امر مي پردازند. 
كتابخانه هاي ثبت آثار نيز كه ش��کل مش��ابهي دارند طبق قانون انتشارات در هر كشور، نسخه اي رايگان از آثار 
جدي��د را ب��راي حفظ حقوق مؤلفين دريافت و نگهداري مي كنند و در مقابل ش��ماره اي ب��ه هر يک از آنها اختصاص 
مي دهند كه در صفحه عنوان كتاب ها درج مي شود و به اين ترتيب حق مؤلف را براي پديدآورنده اصلي آن به رسميت 

مي شناسند. 
آخرين نوع در اين دس��ته كتابخانه هاي ذخيره س��از اس��ت. اين نوع كتابخانه ها با هدف حفاظت و نگهداري آثار 
چاپي منتشرشده ايجاد مي شوند. معمواًل در هر منطقه ممکن است يک كتابخانه ذخيره ساز وظيفه نگهداري از آثاري 
را بر عهده گيرد كه ديگر مورد نياز كاربران كتابخانه هاي آن منطقه نيس��ت اّما براي حفظ نس��خه اي از آن نبايد تمام 
آثار را وجين كرد. اين نوع كتابخانه ها در سطح ملي و بين المللي نيز فعاليت مي كنند و بخشي از فعاليت هاي »برنامه 
جهان��ي دسترس��ي به منابع چاپ��ي ايفال«2 نيز به همين نوع كتابخانه ها مربوط مي ش��ود. تا كن��ون چندين كنفرانس 

بين المللي در اين زمينه برگزار شده كه نخستين آنها در سال 1998 در فنالند بوده است3.
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طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس جامعه استفاده كننده  2 .
جامعه اس��تفاده كننده و نيازهاي آن هميش��ه نقشي مهم در تمام عملکردهاي كتابخانه ها دارند. از اين رو در كلي ترين 
ش��کل ممکن مي توان كتابخانه ها را به كتابخانه هاي عمومي و تخصصي )اختصاصي( دسته بندي كرد. بر اين اساس 
تقس��يم بندي ريزتري در جدول دو انجام ش��ده و كتابخانه ها با توجه به اس��تفاده كنندگان به كتابخانه هاي عمومي، 
كودكان، نوجوانان، نابينايان، زندان، بيمارس��تاني، اقليت هاي ديني، دانش��جويي، ش��خصي و گروه هاي خاص تقسيم 
ش��ده اند. كتابخانه هاي عمومي خدمات خود را به تمام اقش��ار جامعه ارائه مي دهند و به گروه يا طبقه خاصي محدود 
نيستند. از نظر موضوعي نيز منابع كتابخانه هاي عمومي بايد به گونه اي باشد كه از بيشترين تنوع موضوعي برخوردار 
باش��د. در ايران نهاد كتابخانه هاي عمومي وابس��ته به وزارت ارشاد و فرهنگ اس��المي متولي مديريت كتابخانه هاي 
عمومي اس��ت. در س��اير كشورها معمواًل كتابخانه هاي عمومي هر شهر توسط شوراي شهر و با بودجه عمومي همان 
شهر اداره مي شوند. هرگاه جامعه استفاده كننده كتابخانه از عموميت كامل خارج شود و به گروه يا قشر خاصي محدود 
ش��ود، كتابخانه هاي ديگري ش��کل مي گيرند كه در اين مقاله به چند مورد آنها اش��اره شده است؛ مثاٌل كتابخانه هاي 
كودكان همان طور كه از نامش��ان پيداس��ت با گردآوري منابع مناسب براي كودكان به منظور ترغيب آنان به مطالعه 
تالش مي  كنند. در ايران شوراي كتاب كودک4 و كانون پرورشي كودكان و نوجوانان5 از جمله نهادهايي فعال در اين 
زمينه هس��تند. كتابخانه هاي نوجوانان تقريبًا ش��بيه كتابخانه هاي كودكان هستند با اين تفاوت كه منابعي براي سنين 

دوره راهنمايي و سال هاي نخست دبيرستان فراهم مي آورند.
كتابخانه  ه��اي نابيناي��ان و كم بينايان نوع ديگري از كتابخانه هاس��ت كه هويتش را بي��ش از هر چيز از جامعه 
استفاده كننده خود كسب مي كند. »كتابخانه رودكي« و »كتابخانه مؤسسه استثنايي عصاي سفيد« در تهران دو نمونه 
از اين گروه به شمار مي آيند. كتابخانه ملي نيز بخشي مخصوص نابينايان دارد و فصلنامه »انديشه سپيد« � نخستين 
فصلنامه اطالع رساني ويژه كتابخانه هاي نابينايان كشور � را منتشر مي كند. كتابخانه هاي زندان نيز در زندان ها و براي 
ترغيب زندانيان به مطالعه و كمک به بازپروري آنان فعاليت مي كنند. نخستين كتابخانه هاي زندان ها در قرن نوزدهم 

در اروپا و امريکا ايجاد شدند. "كتابخانه كانون اصالح و تربيت" تهران نمونه اي از اين كتابخانه هاست.

جدول 1. انواع كتابخانه ها بر اساس اهداف و وظايفي كه دارند
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توضيحاتنوع كتابخانهرديف

به حفاظت از ميراث فرهنگي مکتوب هر كشور مي پردازند و نقش كتابخانه مادر را دارند.كتابخانه هاي ملي1

با گردآوري و سازماندهي منابع علمي در خدمت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها هستند.كتابخانه هاي دانشگاهي2

محدود به يک رشته يا چند رشته وابسته هستند و در سطح دانشکده اي فعاليت مي كنند.كتابخانه هاي دانشکده اي3

با گردآوري منابع كمک درسي مناسب براي دانش آموزان، به فرايند يادگيري كمک مي كنند.كتابخانه هاي آموزشگاهي4

منابع تخصصي در يک رشته را در اختيار متخصصان موضوعي قرار مي دهند.كتابخانه هاي تخصصي5

نوع خاصي از كتابخانه هاي تخصصي هستند كه در مراكز صنعتي فعاليت مي كنند.كتابخانه هاي صنعتي6

به گردآوري، سازماندهي و اشاعه اطالعات پزشکي و بهداشتي مي پردازند.كتابخانه هاي پزشکي7

با  يک وسيله نقليه در حركتند و منابع كتابخانه را به محل كار يا زندگي كاربران مي رسانند.كتابخانه هاي سّيار8

به منظور نگهداري آثار منتشر شده نسخه هايي از آنچه منتشرشده را دريافت مي كنند.كتابخانه هاي واسپاري 9

بر اساس قانون نسخه اي از آثار منتشرشده را دريافت و براي حفظ حقوق مؤلفين ثبت مي كنند.كتابخانه هاي ثبت آثار10

با هدف نگهداري نسخه اي سالم از آثار موجود، محلي براي گردآوري منابع منتشرشده هستند.كتابخانه هاي ذخيره ساز11

كتابخانه، نهادي فراتر از ساختمان آن:  طبقه بندي خرد و كالن كتابخانه ها

كتابخانه  هاي نابينايان و 
كم بينايان نوع ديگري از 

كتابخانه هاست كه هويتش 
را بيش از هر چيز از جامعه 

استفاده كننده خود كسب 
مي كند
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كتابخانه ها ي بيمارس��تاني از مهم ترين كتابخانه هاي اين گروه محسوب مي شوند كه به ارائه خدمات اطالعاتي 
به كادر پزش��کي بيمارس��تان ها مي پردازند. تأثير اين كتابخانه ها بر تصميم گيري هاي پزشکان و نقشي كه كتابداران 
مي توانن��د در اي��ن زمينه ايفا كنند تا كنون موضوع صدها مقاله و پژوهش در حوزه »كتابداري و اطالع رس��اني مبتني 

بر مدرک6« بوده است.
كتابخانه هاي اقليت هاي ديني به گردآوري آثار مورد نياز اقليت ها مي پردازند. كتابخانه »كليساي شرق آشوري« 

در تهران و كتابخانه »انجمن آشوري هاي اروميه« دو نمونه از اين دسته هستند.  
كتابخانه هاي دانشجويي نيز توسط گروه هاي دانشجويي مثاًل انجمن هاي علمي دانشجويي در دانشگاه ها ايجاد 
مي ش��وند. كتابخانه هاي ش��خصي گاه براي اس��تفاده ، گاه نمايش و گاه براي مالکيت آنها ايجاد مي شوند. گاهي اين 
كتابخانه ها پس از فوت مالک يا قبل از آن با اهداء به مؤسس��ات فرهنگي و علمي اهداء هس��ته اوليه و مبناي ايجاد 
كتابخانه هاي بزرگ تر مي ش��وند. س��رانجام كتابخانه هاي گروه هاي خاص خود يک دس��ته بندي كلي است كه شامل 
كتابخانه هايي است كه به گروهي از افراد با ويژگي هاي خاص خدمات ارائه مي كنند؛ مثاًل كتابخانه هايي كه امکانات 

ويژه براي معلوالن حركتي يا دانش آموزان استثنايي دارند در اين دسته اند.

جدول 2. انواع كتابخانه ها بر اساس جامعه استفاده كننده
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توضيحاتنوع كتابخانهرديف

كاربران آنها به گروه يا قشر خاصي محدود نمي شوند و عموم مردم را دربر مي گيرد.كتابخانه هاي عمومي12

با گردآوري منابع مناسب براي كودكان تالش مي كنند آنان را به مطالعه ترغيب كنند.كتابخانه هاي كودكان13
دانش آموزان دوره راهنمايي و سال هاي نخست دبيرستان كاربران اين كتابخانه ها هستند.كتابخانه هاي نوجوانان14

افراد نابينا و كم بينا كاربران اصلي اين كتابخانه ها هستند و از منابع آنها استفاده مي كنند.كتابخانه هاي نابينايان15

با هدف ترغيب زندانيان به مطالعه به ياري آنان در فرآيند بازپروري مي شتابند.كتابخانه هاي زندان16

كادر پزشکي بيمارستان ها از منابع روزآمد اين مراكز براي ارتقاء مهارت هاي خود بهره مي گيرند.كتابخانه هاي بيمارستاني17

به گردآوري آثار مورد نياز اقليت هاي ديني مي پردازند.كتابخانه هاي اقليت هاي ديني18

توسط گروه ها و انجمن هاي دانشجويي ايجاد مي شوند و شامل آثار مورد عالقه آنان هستند.كتابخانه هاي دانشجويي19

مجموعه آثاري كه جزء دارائي هاي شخصي افرادند و گاه مبناي كتابخانه هاي بزرگ تر مي شوند.كتابخانه هاي شخصي20

 جامعۀ كاربران كتابخانه ويژگي خاصي دارند كه آنان را از عموم متمايز سازد.كتابخانه هاي گروه هاي خاص21

طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس اندازه مجموعه 3 .
مجموعه هر كتابخانه يکي از ويژگي هاي اصلي آن اس��ت و هر يک از ما به نحوي كتابخانه ها را با مجموعه اي كه 
دارند مي شناس��يم. كتابخانه هاي بزرگ دنيا بزرگي و ش��هرت خود را قبل از هر چيز مديون مجموعه هاي عظيم خود 

هستند. بر اين اساس كتابخانه ها را مي توان به انواع مختلف تقسيم كرد كه در جدول سه آمده است.
 در اين مقاله عالوه بر عناويني كه در آثار ديگر آمده، نويسنده چهار گروه كتابخانه هاي كوچک، متوسط، بزرگ 
و عظيم را پيش��نهاد مي كن��د. كتابخانه هاي كوچک كمتر از 10 هزار عنوان اثر )مدرک(، كتابخانه هاي متوس��ط بين 
10 ت��ا 100 ه��زار عنوان، كتابخانه هاي بزرگ بين 100 هزار تا يک ميليون اثر و س��رانجام كتابخانه هاي عظيم يا به 
پيش��نهاد نويسنده، »ابركتابخانه ها« بيش از يک ميليون اثر دارند. منظور از اثر هر گونه مدرک مکتوب يا غيرمکتوب 
)ديداري � ش��نيداري و الکترونيکي( است كه امکان سازماندهي آن وجود دارد. ساير انواع كتابخانه ها بر اساس اندازه 
مجموعه آنها كه در آثار قبلي ذكر شده عبارتند از: كتابخانه هاي كالسي، تک اتاقه، گروه هاي آموزشي، شناور، كارواني، 

صندوقچه اي7. عناوين هر يک گوياي اندازه آنهاست و در اينجا به توضيحات جدول سه اكتفا مي شود.
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طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس نوع خدماتي كه ارائه مي دهند 4 .
در اين بخش كتابخانه ها بر اس��اس مهم ترين خدماتي كه ارائه مي دهند طبقه بندي مي ش��وند. بر اين اساس كتابخانه 
را مي توان به انواع: كتابخانه هاي جامع پژوهش��ي، آموزشي، مرجع، مركزي دانشگاهي، خدمات فّني، ثبت اختراعات، 

اماني، پذيره اي، وكرايه اي8 تقسيم كرد. با توجه به گويايي عناوين هر يک به توضيحات جدول چهار اكتفا مي شود.

جدول 3. انواع كتابخانه ها بر اساس اندازه مجموعه
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توضيحاتنوع كتابخانهرديف

كتابخانه هايي كه كمتر از 10 هزار عنوان اثر )كتاب و ساير مدارک( دارند.كتابخانه هاي كوچک22

كتابخانه هايي كه مجموعه اي بين 10 هزار تا 100 هزار اثر را دربر مي گيرند.كتابخانه هاي متوسط23
كتابخانه هايي كه مجموعه اي بين 100 هزار تا يک ميليون اثر را دربر مي گيرند.كتابخانه هاي بزرگ24

كتابخانه هايي كه مجموعه اي بيش از يک ميليون اثر را دربر مي گيرند.كتابخانه هاي عظيم25

قفسه اي از كتاب و ساير منابع آموزشي كه در يک كالس درس مستقر است.كتابخانه هاي كالسي26

تمام منابع آن در يک اتاق جمع شده و توسط يک كتابدار اداره مي شوند.كتابخانه هاي تک اتاقه27

منابع تخصصي مورد نياز يک گروه آموزشي دانشگاهي كه در كنار هم گردآمده اند.كتابخانه هاي گروه هاي آموزشي28

كتابخانه هاي سّياري كه با استفاده از قايق براي ساكنان جزاير منابع اطالعاتي مي برند.كتابخانه هاي شناور29

كتابخانه هاي سّياري كه توسط وسيله نقليه ديگري كشيده مي شوند.كتابخانه هاي كارواني30

صندوق هاي كتاب كه براي استفادۀ ساكنان مناطق دورافتاده ارسال مي شوند.كتابخانه هاي صندوقچه اي31

جدول 4. طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس نوع خدماتي كه ارائه مي دهند
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توضيحاتنوع كتابخانهرديف

در مراكز پژوهشي فعاليت دارند و خدمات خود را به پژوهشگران ارائه مي دهند.كتابخانه هاي جامع پژوهشي32

در مراكز آموزشي به تأمين نيازهاي مدرسان و آموزگاران مي پردازند.كتابخانه هاي آموزشي33
فقط داراي آثار مرجع هستند و كتاب امانت نمي دهند.كتابخانه هاي مرجع34

با هدف هماهنگي بين كتابخانه هاي دانشکده اي در دانشگاه ها ايجاد شده اند.كتابخانه هاي مركزي دانشگاهي35

با ارئه خدمات فّني كتابداري به مجموعه اي از كتابخانه هاي وابسته كمک مي كنند.كتابخانه هاي خدمات فّني36

پروانه ثبت اختراعات را گردآوري و سازماندهي مي كنند.كتابخانه هاي ثبت اختراعات37

كتابخانه اي كه منابع خود را براي استفاده در خارج از آن امانت مي دهد.كتابخانه هاي اماني38

نوعي از كتابخانه هاي اماني كه در ازاء امانت منابع هزينه دريافت مي كنند.كتابخانه هاي كرايه اي39
نوعي از كتابخانه هاي اماني كه براي استفاده از منابع آن بايد حق اشتراک پرداخت.كتابخانه هاي پذيره اي40

كتابخانه، نهادي فراتر از ساختمان آن:  طبقه بندي خرد و كالن كتابخانه ها
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همان طوركه اندازه و حجم 
منابع يک كتابخانه به آن 
هويت مي بخشد، نوع منابعي 
كه هر كتابخانه در اختيار دارد 
نيز در شكل گيري هويت آن 
سهيم اند

طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس نوع منابعي كه در اختيار دارند 5 .
همان طوركه اندازه و حجم منابع يک كتابخانه به آن هويت مي بخشد، نوع منابعي كه هر كتابخانه در اختيار دارد نيز 
در ش��کل گيري هويت آن س��هيم اند؛ نوع اين آثار ممکن اس��ت در طيفي از منابع چاپي تا الکترونيکي متغير باشد. در 
برخي از كتابخانه ها منابع موجود بنا به داليلي نفيس و گرانبها هستند و برخي ديگر را وجود يک نسخه يا نسخه  هاي 
خطي برخي آثار مش��هور س��اخته باشد. در جدول شماره پنج، چهارده نوع كتابخانه بر اساس نوع منابع معرفي شده اند 
كه عبارتند از: كتابخانه هاي س��نتي، ديداري � ش��نيداري، رقومي، هيبريد، نسخ خطي، كتب نفيس، موسيقي، اسباب 
بازي، گويا، مرجع، چندرسانه اي، موضوعي، و هنر9. از آنجا كه نام هر يک از كتابخانه هاي فوق در تعريف منابعي كه 

دارند به اندازه كافي گوياست به توضيحات جدول پنج در اين خصوص اكتفا مي شود. 

جدول 5. طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس نوع منابعي كه در اختيار دارند
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به طور معمول داراي مجموعه اي از كتاب ها و ساير انواع منابع چاپي هستند.كتابخانه هاي سنتي )متعارف(41

بخش اصلي منابع اين كتابخانه ها در قالب منابع ديداري � شنيداري است.كتابخانه هاي ديداري � شنيداري42
منابع و خدماتي كه ارائه مي دهندكاماًل به صورت الکترونيکي )ديجيتال( است.كتابخانه هاي رقومي43

منابع آنها تركيبي از منابع مکتوب سنتي و منابع الکترونيکي است.كتابخانه هاي هيبريد44

مجموعه اي از نسخ خطي گرانبها بخش اصلي منابع آنها را تشکيل مي دهند.كتابخانه هاي نسخ خطي45

آثار موجود در آنها به داليل مختلف از ارزش مادي و معنوي بااليي برخوردارند.كتابخانه هاي كتب نفيس46

اين كتابخانه ها دربرگيرنده آثار مختلف در حوزه موسيقي هستند.كتابخانه هاي موسيقي47

نوعي كتابخانه كودک است كه در آن اسباب بازي به امانت داده مي شود.كتابخانه هاي اسباب بازي48

نوعي كتابخانه نابينايان است كه آثار مکتوب را به صورت صوتي در اختيار قرار مي دهند.كتابخانه هاي گويا49

فقط داراي منابع مرجع هستند و كتاب به امانت نمي دهند.كتابخانه هاي مرجع50

بخش اصلي منابع آنها به صورت چندرسانه اي است.كتابخانه هاي چندرسانه اي51

گرايش موضوعي منابع آنها معطوف به يک رشته است؛ مثل كشاورزي و پزشکي.كتابخانه هاي موضوعي52

نوعي كتابخانه نابينايان است كه آثار خود را با خط بريل در اختيار قرار مي دهند.كتابخانه هاي بريل53

اين كتابخانه ها در زمينه هنرهاي تجسمي و هنرهاي زيبا فعاليت مي كنند. كتابخانه هاي هنر54

طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس گستره جغرافيايي فعاليتشان 6 .
ح��وزه جغرافياي��ي خدماتي كه يک كتابخانه ارائه مي ده��د مي تواند در طيف كاماًل متنوعي ق��رار گيرد و از حّد يک 
منطقه محدود تا س��طح جهاني متغير باش��د. بر اين اس��اس، جدول ش��ش انواع كتابخانه ها را به اين ترتيب معرفي 
كرده اس��ت: كتابخانه هاي محلي، روس��تايي، شهري، استاني، وابسته )ش��عبه(، ايالتي، ملي، منطقه اي، و بين المللي10؛ 
مث��اًل كتابخانه هاي محلي فقط به س��اكنان يک منطقۀ محدود خدمت رس��اني مي كنند ولي كارب��ران كتابخانه هاي 
بين المللي كه اغلب به صورت الکترونيکي به منابع دسترس��ي دارند در كش��ورهاي مختلف زندگي مي كنند. كتابخانه 
يونس��کو،كتابخانه صندوق بين المللي كودكان ملل متحد )يونيس��ف(، كتابخانه س��ازمان بهداشت جهاني و كتابخانه 
س��ازمان جهاني كار نمونه هايي از كتابخانه هاي بين المللي هس��تند. با توجه به گويايي نام هر يک فقط به توضيحات 

جدول شش اكتفا مي شود.
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حوزه جغرافيايي خدماتي 
كه يک كتابخانه ارائه 

مي دهد مي تواند در طيف 
كاماًل متنوعي قرار گيرد و 

از حّد يک منطقه محدود تا 
سطح جهاني متغير باشد

طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس روش دسترسي به منابع 7 .
هرچند دسترس��ي به منابع كتابخانه اي از نخس��تين اصول كتابخانه ها ست؛ در طول تاريخ همواره اين امکان در همه 
كتابخانه ها فراهم نبوده اس��ت. حّتي گاه به هر دليل بيش از آنکه امکان دسترس��ي به منابع برايش��ان فراهم ش��ود، 
موانعي براي دسترس��ي ايجاد ش��ده است؛ مثاًل در قرون وس��طا و مدتي پس از آن در برخي از كتابخانه هاي اروپايي 
كتاب ها را براي جلوگيري از خروج از كتابخانه زنجير مي كردند. اين زنجيرها به قدر كافي بلند بوده كه براي مطالعه 
در داخل كتابخانه كافي باش��د اّما امکان بيرون بردن آثار وجود نداش��ته است. شايد به دليل آنکه در آن زمان كتاب ها 
تک نس��خه اي و دس��ت نويس بوده اند براي محافظت آنها چنين اقدامي صورت مي گرفته اس��ت. به هر حال بر اساس 
نوع دسترسي به منابع در جدول هفت انواع كتابخانه ها معرفي شده اند كه عبارتند از: كتابخانه هاي مخزن باز، مخزن 

بسته، مجازي، تحويل مدرک، پستي و زنجيري.

جدول 6. طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس گستره جغرافيايي فعاليتشان
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معمواًل مجموعه اي كوچک دارند و حوزه جغرافيايي محدودي را پوشش مي دهند.كتابخانه هاي محلي55

اغلب خدمات خود را به ساكنان يک يا چند روستاي هم جوار ارائه مي كنند.كتابخانه هاي روستايي56
توسط شهرداري ها اداره مي شوند وحوزه فعاليتي در حد يک شهر يا شهرستان دارند.كتابخانه هاي شهري57

در حوزه يک استان فعاليت دارند و معمواًل از طريق بودجه هاي دولتي اداره مي شوند.كتابخانه هاي استاني58

شعبه يا شاخه كتابخانه اي مركزي هستند و تحت مديريت كتابخانه مركزي قرار دارند.كتابخانه هاي وابسته59

در كشورهاي فدرال وابسته به دولت هاي ايالتي هستند و با بودجه دولت هاي ايالتي اداره مي شوند.كتابخانه هاي ايالتي60

در سطح يک كشور فعاليت دارند و به حفظ ميراث فرهنگي مکتوب آن كشور مي پردازند.كتابخانه هاي ملي61

خدماتشان را بر اساس تفاهم نامه هاي مختلف به كاربران چند كشور هم جوار ارائه مي دهند.كتابخانه هاي منطقه اي62

كاربران آنها در كشورهاي مختلف حضور دارند و اغلب بخشي از سازمان هاي جهاني هستند.كتابخانه هاي بين المللي63

جدول 7. طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس روش و سطح دسترسي به منابع آنها
ابع

 من
 به

سي
ستر

ش د
 رو

س
اسا

بر 
ي 

بند
قه 

طب

توضيحاتنوع كتابخانهرديف

كاربران آنها مي توانند آزادانه به قفسه ها مراجعه كنند و به تورق آثار بپردازند.كتابخانه هاي مخزن باز64

تنها كتابداران مجاز به ورود به مخزن هستند و كاربران مي توانند آثار را از فهرست انتخاب كنند.كتابخانه هاي مخزن بسته65

مترادف كتابخانه هاي الکترونيکي است كه دسترسي برخط به منابع را ايجاد مي كند.كتابخانه هاي مجازي66

كاربران مي توانند آثاري را سفارش داده و از طرق مختلف دريافت كنند.كتابخانه هاي تحويل مدرک67

منابع مورد نياز كاربران به نشاني مورد نظر آنان ارسال مي شود.كتابخانه هاي پستي68

چندين شعبه يک كتابخانه كه دسترسي به يکي امکان دسترسي به آثار ساير شعب را فراهم مي كند.كتابخانه هاي زنجيري69

كتابخانه، نهادي فراتر از ساختمان آن:  طبقه بندي خرد و كالن كتابخانه ها
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از نظر مالي و اداري 
كتابخانه ها به انواع دولتي، 
سازماني، پارلماني، مساجد، 
كليساها، شهرداري ها، 
موزه ها و هميار )دوقلو 
يا خواهرخوانده( تقسيم 
مي شوند

طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس نوع سازمان مادر 8 .
اغلب كتابخانه ها از نظر مالي و اداري وابس��ته با س��ازمان يا نهادي بزرگ ترند كه س��ازمان مادر ناميده مي ش��ود. بر 
اين اس��اس كتابخانه ها به انواع دولتي، س��ازماني، پارلماني، مساجد، كليساها، ش��هرداري ها، موزه ها و هميار )دوقلو يا 
خواهرخوانده( تقس��يم مي ش��وند. در اين ميان برخي از كتابخانه ها به دليل ش��هرت و اهميت سازمان مادر خود داراي 
جايگاه خاصي هستند؛ مثاًل در ميان كتابخانه هاي مساجد با توجه به قدمت و اهميت مسجدي كه كتابخانه وابسته به 
آن است، شهرت كتابخانه ها نيز فزوني مي يابد. »كتابخانه مسجد جامع گوهر شاد« كه وابسته به سازمان كتابخانه ها، 

موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي است نمونه اي از كتابخانه هاي معروف مساجد در كشور به شمار مي آيد.

جدول 8. طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس نوع سازمان مادر
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بودجه اين كتابخانه ها توسط نهادها و سازمان هاي دولتي تأمين مي شود.كتابخانه هاي دولتي70

وابسته به سازماني هستند كه سهم عمده خدمات خود را به كاركنان آن سازمان ارائه مي كنند.كتابخانه هاي سازماني71

وابسته به مجالس قانون گذاري هستند. كتابخانه مجلس شوراي اسالمي نمونه اي از آنهاست.كتابخانه هاي پارلماني72

بخشي از مسجد يا ساختماني وابسته به آن كه به فعاليت هاي فرهنگي و اسالمي مي پردازند.كتابخانه هاي مساجد73

بخشي از كليسا ها كه به گردآوري آثار مذهبي مسيحي مي پردازند.كتابخانه هاي كليساها74

كتابخانه هايي كه با حمايت مالي شهرداري ها اداره مي شوند.كتابخانه هاي شهرداري75

وابسته به يک موزه معروف هستند؛ مثل كتابخانه موزه ملي ايران.كتابخانه هاي موزه ها76

تفاهم همکاري بين دو كتابخانه در دو نقطه از جهان كه زمينه ساز تبادالت فرهنگي است.كتابخانه هاي هميار77

طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس سابقه و اهميت تاريخي 9 .
در طول تاريخ كتابخانه ها در پيش��رفت و توس��عه تمدن هاي بشري نقش مؤثري داشته اند. معمواًل رونق علم و انديشه 
در جوامع مختلف با رونق كتابخانه ها همراه بوده اس��ت. مطالعه منابع تاريخي نش��ان مي دهد كه كتابخانه ها در طول 
تاريخ منشاء تحوالت عظيمي بوده اند و نام برخي از آنها در آثار تاريخي نمايان تر است؛ مثاًل در فرهنگ ايران باستان 
كتابخانه را »دژنبش��ت« يا »گنج نبش��ت« مي ناميده اند و نمونه هاي متعددي از آنها وجود داشته كه كتابخانه »اردشير 
بابکان« نمونه اي از آنها بوده اس��ت. همچنين در تمدن هاي باس��تاني ديگر نيز  نام كتابخانه هاي معروفي به چش��م 
مي خورد كه كتابخانه »آشوربانيپال« و كتابخانه »اسکندريه« از نمونه هاي معروف دوره آشوريان و يونانيان بوده اند. 

كتابخانه ها در تمدن اس��المي با نام هايي نظير »بيت المصاحف« يا »دارالکتب« شناخته مي شدند كه نمونه هاي 
فراواني از آنها وجود داش��ته و دارند؛ مانند »كتابخانه آس��تان قدس رضوي« كه ضمن برخورداري از س��ابقه اي كهن 

اكنون نيز جزء كتابخانه هاي پيشرو در ايران و جهان اسالم به شمار مي آيد. 
بر اس��اس جايگاه تاريخي كتابخانه ها در جدول نُه انواع كتابخانه هاي تاريخي معرفي ش��ده اند كه مهم ترين آنها 
عبارتند از: كتابخانه هاي باس��تان، اماكن مذهبي، مدارس ديني، آتش��کده ها، خانقاه ه��ا، اماكن تاريخي، كتابخانه هاي 
اديبان و دانش��مندان، پادشاهان و اميران و كتابخانه هاي دانشگاه هاي كهن. كتابخانه قلعه الموت، كتابخانه رصد خانه 
مراغه و ربع رشيدي از كتابخانه هايي هستند كه عالوه بر منابع موجود به دليل شهرت محلي كه در آن قرار داشته  اند 

اهميت دارند. 

نتيجه
كتابخانه مفهومي فراتر از ساختمان آن است و بسته به ويژگي هايي كه دارد مي تواند به داليل مختلف اهميت داشته 
باش��د. آنچه در اين مقاله آمد در واقع برش��ي از انواع ديدگاه هاي موجود به تقس��يم بندي كتابخانه ها بود و نش��ان داد 
گس��تره فعاليت كتابخانه ها بس��يار فراتر از آن اس��ت كه محدوديتي براي كتابداران ايجاد كند. از اين رو همواره زمينۀ 
كار و تالش براي صاحبان اين حرفه در گذش��ته وجود داش��ته و در آينده نيز بيش از پيش وجود خواهد داشت. عالوه 
بر اين ويژگي هاي مطرح ش��دۀ هر يک از كتابخانه ها زمينه هاي مناس��بي براي پژوهش در كتابداري و اطالع رس��اني 
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به ش��مار مي آيند؛ مثاًل هنوز تحقيقات جامعي در خصوص بس��ياري از اين كتابخانه ها در داخل كش��ور انجام 
نش��ده و دانسته هاي ما در اين زمينه ها محدود است. بنابراين به كتابداران جوان به ويژه دانشجويان دوره هاي 
تحصيالت تکميلي توصيه مي ش��ود با مطالعه در هر يک از زمينه هاي فوق به گس��ترش دانش موجود در اين 

رشته كمک كنند.
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جدول 9. طبقه بندي كتابخانه ها بر اساس سابقه و اهميت تاريخي
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منابع آنها بيشتر به صورت الواح گلي، سنگ نوشته ها و پاپيروس بوده است.كتابخانه هاي باستان 78
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مدارس ديني در گذشته و امروز صاحب كتابخانه هاي تخصصي بوده اند؛ مثل نظاميه نيشابور.كتابخانه هاي مدارس ديني80
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كتابخانه خانقاه ابوسعيد ابولخير، امام محّمد غزالي، و شيخ صفي الدين اردبيلي از اين دسته بوده اند.كتابخانه هاي خانقاه ها82

در كنار برخي اماكن تاريخي كتابخانه هايي ايجاد شده كه به سبب شهرت آن مکان معروفند.كتابخانه هاي اماكن تاريخي83

بسياري از ادبيان و دانشمندان كتابخانه هايي شخصي داشته اند كه برخي از آنها مشهورند.كتابخانه هاي اديبان و دانشمندان84
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