
RECOMANDARE 

 

 Doamna Mioara Voncilă, Şef Serviciu Bibliotecă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi 

Preşedinte al Secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea colecţiilor din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din 

România, îşi depune candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Universitare din 

cadrul ABR, motiv pentru care înaintez această scrisoare de recomandare. 

 De-a lungul timpului am avut ocazia să colaborez cu doamna Mioara Voncilă atât din perspectiva 

activităţii curente de bibliotecă şi a cooperării interbibliotecare, cât şi în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor 

din România, unde ocupă funcţia de Preşedinte al Secţiunii Achiziţie şi Dezvoltarea colecţiilor. Pe 

perioada exercitării acestei funcţii , doamna Mioara Voncilă a dovedit reale abilităţi de coordonare, 

planificare şi organizare a activităţii Secţiunii, a probat  aptitudini de comunicare, a manifestat spirit de 

echipă şi entuziasm în abordarea şi ducerea la bun sfârşit a obiectivelor de lucru ale Secţiunii. 

 Preocupată de perfecţionarea pregătirii profesionale, doamna Mioara Voncilă a participat la 

conferinţe de specialitate (Conferinţa Internaţională despre Ştiinţa Informării şi Cultura Informaţiei , 

eveniment desfăşurat anual la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Conferinţa BIBLIO Braşov, 

Conferinţa internaţională Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML) şi reuniuni 

profesionale de tipul seminariilor, workshop-urilor, training-urilor, a elaborat lucrări de specialitate în 

reviste de specialitate. 

 Impicarea, profesionalismul şi experienţa doamnei Mioara Voncilă au fost demonstrate şi din 

postura de membru al echipei proiectului SIPTEH – Sistem integrat pentru indexarea şi partajarea online 

a documentelor tehnice digitizate, proiect din Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare II (PNII), 

Programul „Parteneriate” (1 oct. 2008-2011). În cadrul acestui proiect universităţile UDJG, UTBV, UPB 

şi ULBS au fost partenere. 

Doamna Mioara Voncilă este dedicată profesiei, are rezultate deosebite la Universitatea din 

Galați, aceste rezultate se pot implementa în toată rețeaua de biblioteci universitare din România. Știe să 

lucreze în echipă, este adepta inovării și adaptării la schimbările aduse de dinamica dezvoltării tehnologiei 

informației. 

 Acestea sunt doar câteva aspecte din activitatea desfăşurată de doamna Mioara Voncilă, realizări, 

preocupări, etape şi momente în care ne-am întâlnit profesional şi colegial, şi care m-au determinat să o 

susţin în depunerea candidaturii la funcţia de Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Universitare din cadrul 

Asociaţiei Bibliotecarilor din România. 
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