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 Biblioteca Municipală Báró Wesselényi Miklós este o bibliotecă publică de tip 
enciclopedic, care funcţionează ca instituţie culturală bugetară, fiind finanţată de către Consiliul 
Local Tg. Secuiesc, în a cărui subordine se află, respectiv sub îndrumarea de specialitate a 
Bibliotecii Judeţene „Bod Péter” din Sfîntu Gheorghe. 

 BMBWM colecţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia beneficiarilor cărţi, 
periodice, alte documente grafice şi audiovizuale, furnizează informaţii din bazele de date 
electronice proprii şi de pe Internet. Iniţiază şi organizează proiecte şi programe de valorificare 
a tradiţiilor, aniversări ale unor evenimente şi personalităţi culturale, acţiuni de informare asupra 
noutăţilor culturale. Elaborează proiecte şi programe de interes local şi participă la realizarea 
acestora.  

Istoria: 

Prima bibliotecă din Târgu Secuiesc, Biblioteca Cazinou, s-a înființat la 25 decembrie 
1842. Cei doi semănători ai Cazinoului au fost Széchényi István și Wesselényi Miklós. 
Săptămâni la rând au discutat despre soarta tristă a Ungariei și Transilvaniei și, ca fapt istoric, 
au constatat că Ungaria și Transilvania au fost adânc în urma statelor culturale, din care 
națiunea maghiară trebuie ridicată. La un sacrificiu material mare s-au decis într-o mai lungă 
călătorie de studiu. Széchényi  în 1825 la dieta din Pozsony, pentru realizarea Academiei de 
Științe maghiare, pentru ridicarea literaturii și scriitorilor, nu doar a oferit câștigul pe un an, dar 
l-a și pus pe masa parlamentului. Cu scopul de a pune baza vieții sociale și culturale a înființat 
cazinouri, printre care și Cazinoul Național Maghiar. 

Tot în această perioadă și tânărul Wesselényi Miklós a început o activitate asemănătoare 
în părțile de est ale țării și în special în Transilvania. Unul dintre punctele programului său l-au 
constituit organizarea cercurilor de asociați și a cazinourilor. Prin el a ajuns și orașul nostru, la 
ideea întemeierii cazinourilor în circumstanțe deosebit de interesante. La 29 iulie 1834, după o 
secetă de șase săptămâni, pe șirul consiliului a izbucnit un incendiu, care s-a extins cu o putere 
uriașa. În doar două ore, trei sferturi din oraș a devenit cenușă. Vestea acestui dezastru, care a 
lovit orașul, a produs mare compasiune în întreaga țară și a început într-un cerc larg acțiunea de 
ajutorare. Baronul Wesselényi Miklós a donat orașului 1000 pengő (pengheu) rénes forinți. 
Această donație generoasă a emoționat atât de mult burghezia orașului. încât colegiul 
reprezentanților orașului l-a ales cu mare însuflețire cetățean de onoare al orașului. Acest fapt 



 
 
 
 
 
 
 

  

însă scaunul guvernamental nu l-a aprobat cu motivarea că Wesselényi n-are proprietate la 
Târgu Secuiesc și astfel nu poate fi ales cetățean de onoare al orașului. Orașul a făcut rost de un 
teren, care se întinde între străzile Wesselényi de azi și Molnár Józsiás și pe acesta l-a înscris pe 
numele lui Wesselényi Miklós. Astfel scaunul guvernamental a fost nevoit să accepte alegerea. 
Wesselényi Miklós a acceptat terenul, însă l-a și oferit în scopul întemeierii unui cazinou. Acest 
lucru însă n-a devenit realitate, fiindcă scaunul guvernamental l-a îndemnat pe una din rudele 
îndepărtate ale vânzătorului și terenul a fost recuperat în urma unei sentințe judecătorești. 

Cu toate că planul lui Wesselényi nu s-a putut realiza, n-au mai putut șterge ideea din 
sufletul burgheziei. În frunte cu preotul reformat Papp István mai marii orașului au încercat să 
țină la suprafață această idee și să pregătească realizarea ei. Papp István a venit cu dorința că „a 
ar fi nevoie de un loc unde oamenii s-ar aduna pentru a discuta treburi bisericești și lumești, ar 
purta conversații, s-ar educa pe sine și pe membrii familiilor lor în privința culturii”, citind 
ziare. Așa s-a înființat la 25 decembrie 1842 la adunarea generală ținută la primărie „Vorbitorul 
din Târgu Secuiesc”. Până la cel de-al doilea război mondial de multe ori s-a recurs la 
schimbarea numelui: Vorbitor burghez, Asociație de lectură, respectiv a purtat numele de 
Cazinoul din Târgu Secuiesc. 

 După al II-lea război mondial 

O schimbare mai mare a urmat în 1948, când, cu conducerea Partidului Comunist 
Român, au verificat biblioteca Cazinoului și al Comercianților și au extras din circuit cărțile 
învechite prin conținut. Cărțile învechite profesional au cuprins scrierile care se ocupau cu 
istoria maghiarimii. Operele beletristice rămase au constituit fondul de bază al Bibliotecii 
Raionale din Târgu, înființată în 1950. Biblioteca, ca Bibliotecă Centrală raională a funcționat 
până în 1968, după aceea doar ca Bibliotecă Orășenească. Ca Bibliotecă raională a condus și 
verificat bibliotecile aparținătoare. A ținut cercuri metodice bibliotecarilor de la țară cu unirea 
expunerilor de specialitate și de literatură și i-a introdus pe bibliotecari în tehnica legării de 
cărți. 

Au aparținut de Biblioteca Orășenească și în continuare bibliotecile filiale din Lunga, 
Săsăuși, Tinoasa și Ruseni, unde bibliotecari voluntari au transmis cititorilor cărțile primite ca 
împrumut lunar de la biblioteca orășenească. În anii 1970 salariații bibliotecii au format și o 
legătură literară vastă, pe lângă aprovizionarea cu carte. Acest lucru l-au obținut prin 
organizarea unor manifestări literare de masă. Deoarece aceste manifestări s-au desfășurat doar 
în limba maghiară, în anii ’80 i-au obligat pe organizatori la organizarea unor manifestări în 
limba română. Numeroasele severități și interdicții și-au făcut efectul în cele din urmă: la 
sfârșitul anilor ’80 a încetat orice activitate culturală, doar aniversările patriotice au fost 
sărbătorite în mod obligatoriu. 

 După revoluție 

 Revoluția din 1989 a adus o schimbare și în viața Bibliotecii Orășenești, căci situația 
bibliotecilor în toate timpurile a depins de mediul social. Schimbarea, care a dus țara într-o febră 



 
 
 
 
 
 
 

  

euforică, a ținut aproape un an. Mulți și-au părăsit locurile de muncă, au întors spatele la viața 
culturală, sălile de teatru și cinematograf, altădată pline au căscat goale. Și la bibliotecă a scăzut 
surprinzător numărul cititorilor înscriși. Schimbările care au avut loc și se desfășurau în jurul 
nostru n-au silit ca, regândind esența bibliotecii, să formulăm misiunea și rolul bibliotecii. 
Deoarece meseria, precum și legislația din România n-au fost în armonie nici referitor la 
biblioteci, n-a fost o idee unitară cu privire la funcționarea bibliotecilor, toată lumea așa a 
încercat să pună în mișcare o bibliotecă, cum a crezut de cuviință. Regulamentul Organic și de 
Funcționare al bibliotecii din Târgu Secuiesc, care a făcut mai clară, mai ușoară munca de 
bibliotecă, a fost întocmit în 1997.  

În viața bibliotecii noastre e o dată importantă 6 iunie 1998, deoarece atunci a avut loc 
sărbătoarea de botez a bibliotecii, ocazie cu care a primit numele de Biblioteca Orășenească 
Báró Wesselényi Miklós. 

Activităţile specifice bibliotecii 

Evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor : 

 completează, curent şi retrospectiv, toate tipurile de documente care ţin evidenţa  
colecţiilor bibliotecii ( achiziţionate prin cumpărare,  donaţii,  sponsorizări etc.); 

 realizează evidenţa globală a documentelor în sistem tradiţional; 
  realizează evidenţa individuală a documentelor în sistem  automatizat;  
 asigură activităţile specifice de prelucrare curentă a tuturor categoriilor de documente, 

efectuând operaţiile de descriere bibliografică, catalogare, clasificare şi cotare în sistem  
informatizat; 

 realizează operaţiile de eliminare din evidenţele bibliotecii, în sistem automatizat şi 
tradiţional, a unor documente din categoria bunurilor culturale comune (uzate fizic sau 
moral), a celor găsite lipsă la inventar sau nerestituite de utilizatori din cauză de forţă 
majoră, cu respectarea legislaţiei în vigoare precum şi cele de  transfer a unor 
documente; 

 completează datele statistice generale ale bibliotecii, şi, respectiv ale raportului statistic 
anual CULT 1 în sistem automatizat; 

 asigură servicii de informare bibliografică şi documentare; 
 realizează evidenţa şi prelucrarea colecţiilor speciale; 
 întocmeşte bibliografii la cerere; 
 asigură accesul Internet gratuit pentru utilizatori şi informarea permanentă a acestora 

asupra activităţii instituţiei prin intermediul paginii facebook a bibliotecii, afişe, 
comunicate de presă; 

 întocmeşte referatele către Serviciul Financiar-Contabil, procesele-verbale de selecţie  
de oferte, notele justificative pentru cheltuieli de investiţii,  procesele-verbale de intrare 
şi ieşire din gestiune, procesele-verbale  de predare-primire a documentelor de 
bibliotecă, notele de recepţie, bonurile de consum, contractele şi toate celelale operaţiuni 
contabile cerute de serviciile de specialitate ale Primăriei; 



 
 
 
 
 
 
 

  

 organizează activităţi de animaţie culturală, de comunicare şi valorificare a colecţiilor, 
conform planificărilor din programul anual de activitate; 

 realizează verificarea colecţiilor de documente din bibliotecă prin inventarieri conform 
legii; 

 

Comunicarea colecţiilor- Relaţii cu utilizatorii ; 

 asigură evidenţa utilizatorilor înscrişi, a vizitelor şi a circulaţiei publicaţiilor în relaţia    
bibliotecă - utilizator - bibliotecă; 

  asigură selecţia informaţiilor din diverse surse şi oferă asistenţă în regăsirea lor; 
  efectuează inventarul anual al mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar; 
 realizează statisticile lunare, trimestriale  şi anuale referitoare la utilizatori, circulaţia 

documentelor, utilizarea sălii internet; 
 realizează situaţiile statistice centralizate, pentru toate punctele de lucru,  privind 

evidenţa  
 împrumutului documentelor, utilizatorilor şi a utilizării bibliotecii; 
  împrumută utilizatorilor, pentru studiu  şi lectură la domiciliu, publicaţii din fondul 

uzual pentru o perioadă de 21 zile; 
 împrumută utilizatorilor cărţile sau periodicele solicitate pentru studiu la sala de lectură ;  

asigură, pe baza solicitărilor, împrumutul interbibliotecar; 
 recuperează publicaţiile împrumutate sau  contravaloarea celor nerestituite ori degradate,  

în conformitate cu  legislaţia în vigoare; 
 realizează evidenţa documentelor periodice intrate prin abonament sau donaţie, precum 

şi legarea lunară/trimestrială/anuală în volume a acestora; 
 organizează acţiuni specifice de comunicare şi valorificare a colecţiilor, de animaţie 

culturală, conform planificărilor din programul anual de activitate; 
 contribuie la educarea utilizatorilor pentru folosirea instrumentelor de informare din 

bibliotecă; 
 asigură asistenţa permanentă a utilizatorilor, organizează sesiuni de formare a acestora şi 

diverse activităţi educative în cadrul serviciului de acces la calculatoare cu internet 
pentru public; 

 organizează sondaje privind nevoile utilizatorilor şi gradul lor de satisfacere de către 
serviciile bibliotecii; 

 ţine evidenţa  încasărilor din tarife, penalizări şi amenzi şi depune  banii încasaţi la 
casieria Primăriei; 

 întocmeşte recepţiile pentru orice  achiziţie de obiecte de inventar (cu excepţia cărţilor), 
mijloace fixe, rechizite, tipizate, materiale de curăţenie etc, precum şi bonurile de 
consum unde este cazul; 

 realizează verificarea colecţiilor de documente din bibliotecă prin inventarieri conform 
legii; 

 arhivează toate dosarele cuprinzând facturile şi celelalte tipuri de documente. 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

Raportul de activități pentru anul 2018 

 Lucrările de reamenajare și de reorganizare a continuat și în luniile ianuarie 2018, după 
care am început inventarierea documentelor: 

 
Conform legea bibliotecilor nr. 334/2002 Art. 40 (8) documentele specifice bibliotecilor, care 
au fondul cuprinse între 50.001-100.000 de documente, se inventariază perciodic, o dată la 8 
ani.  În Biblioteca Municipală Tg. Secuiesc la începutul anului 2018 a existat 66882 de 
documente, și ultimul inventar a fost în anul 2009. Din cauza renovării clădirii nu am putut să 
efectuăm inventarierea în anul 2017, așa că am făcut între ianuarie-mai 2018 după terminarea 
lucrărilor. 

 Ca urmare a terminării inventarierii s-a constatat următoarele: 

1. Inventarierea s-a făcut de către bibliotecarii: Bokor Magdolna, Jakabos Laura, Pánczél 
Izabella, Vancea Izabella Andrea, Vántsa Judit. 

2. S-a constatat că există o lipsă de 276 documente, cu valoare de inventar 1519.76 lei. 
Conform legea bib bibliotecilor nr. 334/2002 Art. 51 (1) Personalul din bibliotecile publice, 
care are în responsabilitate colecții cu acces liber și/sau destinate împrumutului la domiciliu, 
beneficiază, conform prezentei legi, de un coeficient de 0,3% scădere din totalul fondului 
inventariat, reprezentînd pierderea naturală datorată unor cauze, care nu puteau fi înlăturate 
ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al 
serviciului. 

Coeficientul de 0,3% din totalul fondului inventariat până la data de 01.01.2018 este de 
1857,96 lei. Deoarece coeficientul de 0,3% este mai mică decât valoarea volumelor negăsite 
la inventariere, cele 276 volume a fost scoase din evidența globală, prin registrul de mișcare 
a fondurilor R:M:F: ieșire: 74/28.06.2018. 

Biblioteca a fost deschisă publicului la 1 iunie. Astfel datele de statistică se referă între data de 
01.06.2018-31.12.2018. 
 

Din punct de vedere biblioteconomic: 

 au fost înregistrați 2151 utilizatori activi  
 au fost efectuate 22022 tranzacții de împrumut individual, 26153 număr de vizite la 

bibliotecă. 
 

Din punct de vedere al gestiunii: 

 fondul de carte la 31.12.2018 a fost de 66957 documente de bibliotecă 
 calculatoare: 8 
 imprimante: 1 



 
 
 
 
 
 
 

  

 scannere: 1 
 proiectoare: 1 
 fotocopiatoare: 1 
 cititoare de cărți electronice: 1 
 locuri în sala de lectură: 30 
 catalog online: Da (Se poate accesa de la pagina de web al bibliotecii județene Harghita) 

http://biblioteca.judetulharghita.ro/bib.php?lang=ro&kid=002&pagelink=aHR0cDovL3d
3dy5rZXpkaS5yby9yby9iaWJsaW90ZWNhLW11bmljaXBhbGEtd2Vzc2VsZW55aS1ta
Wtsb3Mv 

 Completarea colecţiilor  s-a făcut în cea mai mare parte prin achiziţii din bugetul local 
alocat anual în acest scop.  Suma utilizată din alocarea bugetară a fost de 40 000 lei, 
astfel că totalul intrărilor prin achiziție a fost de 1066 documente de bibliotecă.  Ca de 
obicei, colecţiile au fost completate şi prin donaţii provenite de la utilizatori şi autori, 
acestea fiind selectate riguros pentru evitarea încărcării colecţiilor cu titluri care  nu 
prezintă interes pentru cititorii actuali.   La fel ca și în anii anteriori, conform politicii 
instituției de selectare și acceptare a donațiilor, am inventariat 1078 documente în 
valoare de 230885.85 lei. 

 Reviste și ziare: 31 de tituri (29 abonamente, 2 donații) 
 

Din punct de vedere cultural: 

 Clubul de basme: 18 ocazii, 20-25 de participanți / ocazii  
 Vizite la bibliotecă: 6 ocazii, 25-30 de participanți / ocazii 
 Promovarea citirii – prezentare: 7 ocazii, 230 de participanți 
 Prezentare cărți: 2 ocazii, 65 de participanți 
 Activitate de artizanat: 2 ocazii, 27 de participanți 

 

Personalul bibliotecii: 

 În anul 2018 personalul angajat a fost  de 1 bibliotecar la 3698,2 locuitori (5 
bibliotecari). 

 Numărul personalului (de specialitate)  raportat la 2.500 de locuitori (conform Legii nr. 
593/2004 care completează Legea bibliotecilor nr. 334/2002)  este de 0,68. 

 

 

 

Tg. Secuiesc, la 11.02.2019                                                                       Director 

            Vántsa Judit 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


