În toamna anului 1913, odată cu darea în folosință a Palatului
Culturii, o întreagă aripă a edificiului a primit destinația de bibliotecă,
având rolul de a contribui la dezvoltarea culturală și intelectuală a
comunității. Ulterior, datorită creșterii colecțiilor și a dezvoltării
serviciilor oferite, spațiile ocupate de Biblioteca Județeană Mureș în
Palatul Culturii s-au mărit proporțional, ajungând azi la peste 2.250
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Biblioteca Județeană Mureș a cunoscut - în timp - numeroase
transformări: renovări parțiale sau integrale, schimbări de destinație
a spațiilor deja ocupate, reorganizări ale fondurilor și extindere
masivă a colecțiilor. Cu toate acestea, și-a păstrat aspectul
tradițional, aranjamentul sălilor și mobilierul utilizat și azi în unele
secții fiind cel realizat în momentul inaugurării.
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De-a lungul celor 100 de ani de activitate, Biblioteca
Județeană Mureș și-a completat în permanență colecțiile de
documente - în funcție de nevoile de lectură ale comunității deservite
- fiind azi biblioteca județeană cu cel mai bogat fond de carte, cu
caracter enciclopedic. Cititorii pot consulta o impresionantă colecție
de publicații periodice, cărți vechi - românești și străine -, cărți din
producția editorială curentă, materiale pe suport electronic,
însumând cca 1 milion de documente.

Biblioteca Județeană Mureș oferă comunității o gamă variată
de servicii: studiu la sălile de lectură, împrumut la domiciliu, referințe
bibliografice, acces gratuit la internet și la tehnică modernă de calcul.
În plus, prin activitățile culturale dedicate publicului larg și prin cărțile
de referință publicate, biblioteca tinde să se constituie într-un
veritabil centru cultural și editorial al comunității.

Într-un secol de activitate, Biblioteca a fost vizitată de
numeroase personalități de marcă ale culturii, științei - românești și
universale - care și-au pus amprenta asupra evoluției noastre
colective. Urmele trecerii lor sunt păstrate în ceea ce considerăm a fi
„actul de identitate culturală al Bibliotecii Judeţene Mureş” - Cartea
de Aur.

