
 

 

 

 

RECOMANDARE 

 

 

Doamna dr. Adriana SZEKELY, şef birou Permise-Împrumut la BCU Cluj şi 

membru în Consiliul de conducere al ABR, îşi depune candidatura pentru funcţia 

de Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Universitare din cadrul Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România, ca fiind una dintre persoanele cele mai îndreptăţite 

şi mai capabile pentru ocuparea acestei poziţii. 

Experienţa de membru al asociaţiei de peste 20 de ani, precum şi 

implicarea în funcţii de conducere denotă devotamentul fată de ABR şi o 

cunoaştere aprofundată a meseriei de bibliotecar şi a activităţilor susţinute de 

asociaţie pentru sprijinul acestei meserii. 

D-na Szekely se distinge şi la nivel de bibliotecă ca un bun profesionist, bun 

colaborator şi bun coleg, calităţi dovedite atât ca simplu bibliotecar, dar mai ales 

prin apreciarea dată de conducerea BCU şi susţinerea ei în funcţia de şef birou. La 

acestea se adaugă şi încrederea acordată în urmă cu 2 ani pentru ocuparea 

funcţiei de coordonator al activităţii de formare din cadrul bibliotecii. 

Implicarea cu dăruire a d-nei Szekely la nivelul relaţiei cu alte biblioteci, cu 

presa, cu Institutul de statistică, şi nu în ultimul rând la nivelul asociaţiei (a se 

vedea şi organizarea Conferinţei ABR la Cluj) a prilejuit, întotdeauna, crearea unui 

climat favorabil de comunicare şi finalizarea cu succes a obiectivelor propuse.  



Cunoaşterea problemelor cu care se confruntă statutul de bibliotecar şi cel 

al bibliotecilor, la care se adaugă cunoaşterea legislaţiei în vigoare şi ceea ce 

poate să facă o asociaţie, a permis elaborarea de către d-na Syekely a unui plan 

managerial foarte bine structurat, concis şi cu obiective pertinente şi viabile. 

Punerea lui în practică va aduce nu numai noi membri în asociaţie, ci şi un plus de 

prestigiu şi respect faţă de tot ce înseamnă bibliotecar şi bibliotecă.  

Implicarea d-nei Szekely la nivelul instituţiei şi cel din cadrul asociaţiei 

desfăşurată până în prezent, precum şi toate calităţile enumerate mai sus, o 

recomandă pe deplin ca un foarte bun candidat pentru ocuparea funcţiei de 

Preşedinte al DBU din cadrul ABR. Suntem siguri că toţi membrii ABR din Cluj şi 

mulţi alţii din ţară o vor susţine. 
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