Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume SZEKELY ADRIANA
Nr.2, strada Almaşului, 400663, Cluj-Napoca,
Adresă România
Telefon 0745-357080; 0264-426821
E-mail adrianaszekely@gmail.com
Naţionalitate

română

Data naşterii 18, august, 1965
Sex feminin
Experienţa profesională
Perioada 1991 – în prezent
Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar cu studii superioare –
şef serviciu Relaţii cu publicul (2000 -2005); şef
birou Permise-Imprumut (2006 – în prezent).
Activităţi şi responsabilităţi - Gestionarea şi asigurarea instruirii bibliotecarilor
principale în utilizarea modulului de circulaţie din sistemul
integrat de bibliotecă (ALEPH) ;
- Coordonarea activitătii de înscriere a utilizatorilor
în baza de date specifică şi a celei de realizarea a
imprumuturilor la domiciliu în cadrul sectiei de
specialitate ;
- Coordonarea activitaţilor de relaţii cu publicul din
bibliotecă, dar şi a celor de relaţii cu presa,
instituţii similare si alte instituţii de invăţământ şi
cultură ;
- Cercetarea fenomenului lecturii, a fluxului
utilizatorilor şi a frecvenţei consultării publicaţiilor
în bibliotecă, prin investigaţii sociologice şi analize
statistice ; aplicarea unor teste de evaluare a
personalului şi activităţilor desfaşurate în
bibliotecă ; analiza rezultatelor obţinute în cadrul
comisiilor de specialitate din bibliotecă (angajare,
promovare, evaluare );
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– Gestionarea şi organizarea fondului de publicaţii
in sistemul accesului direct ;
- Gestionarea fondului de împrumut la domiciliu şi
dezvoltarea serviciilor de împrumut, prelungire,
rezervare, alte servicii la distanţă pentru
utilizatori ;
- Statistici de utilizare a serviciilor de bibliotecă ;
aplicarea indicatorilor de performanţă în bibliotecă,
conform standardelor internaţionale.
Numele şi adresa Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Invăţământ şi cultură
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2015
Certificat de competenţe profesionale
Manager îmbunătăţiri procese

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie,
specializarea Istorie

ARINI
Centru de formare profesională, autorizat de
Autoritatea Naţională pentru Calificări
2012
Certificat de competenţe profesionale
Formator
Centrul Naţional de Training EDUEXPERT

2008-2012
Doctor în istorie. Titlul tezei: „Cartea, lectura şi biblioteca în dezbaterea
mediilor culturale româneşti din Transilvania interbelică”
Disciplinele principale Doctorand POSDRU, finanţat prin proiectul "Investeşte în oameni!"
studiate / competenţe doctorand bursier şi stagiar timp de 6 luni în Franţa (Universitatea din
profesionale dobândite Rouen). Proiectul a fost cofinanţat din „Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–
2013"

1986 -1991
Licenţă
Filosofie-Sociologie
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Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Studii superioare
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1979-1983
Diploma de bacalaureat
Umanist

Liceul industrial nr. 9 (fostul Liceu Pedagogic, actual Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu” )
Baia-Mare, jud. Maramureş;
Certificat de calificare – stenodactilografie ;
Curs de Biblioteconomie, nivel liceal.
Liceu

Iunie ; septembrie - octombrie 2009
Management de proiect
Finantarea cercetarii
Utilizarea instrumentelor specifice TIC
Formare în comunicare
Universitatea « Babes-Bolyai » Cluj-Napoca, Programe Europene

3 - 9 august 2003
Stagiu de formare modulară de specialitate
Marketing de bibliotecă ; Relaţii publice
ETH - Swiss Federal Institute of Technology in Zürich/ Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich) - ETH-Bibliothek, Zürich, Elveţia

1-8 noiembrie 2002
Certificat de participare la cursul de perfecţionare - Biblioteci digitale ;
Perioada Medii electronice ; Consorţii ; Management şi marketing de bibliotecă Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale Biblioteca Centrală Universitară « L.Blaga » Cluj-Napoca, România în
studiate / competenţe colaborare cu ETH-Bibliothek, Zürich, Elveţia
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
20 mai – 16 iunie 1996
formare
Atestat de specialitate
Perioada stagiu de formare în marketing, sociologia lecturii şi tehnica evaluării în
Calificarea / diploma obţinută biblioteci
Disciplinele principale Program Tempus
- Biblioteca Interuniversitară Montpellier, Franţa
studiate / competenţe
- Biblioteca Universitară din Barcelona, Spania
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca
noiembrie 1993 - februarie 1994
Perioada Program de perfecţionare în specialitatea biblioteconomie
Calificarea / diploma obţinută
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Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) Franceza, Engleza
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere
Nivel european (*) Ascultare
Citire

Vorbire
Participare Discurs
la
oral
conversaţie
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
Engleza – A2 (elementar)

Scriere
Exprimare
scrisă
B1
B1

Abilitate de lucru în echipă, flexibilitate, creativitate şi uşurinţă în
Competenţe şi abilităţi sociale comunicare, perseverenţă
Competenţe şi aptitudini - Abilităţi de organizare şi coordonare a unor manifestări profesionale,
organizatorice culturale etc.
- Abilităţi de constituire a unor echipe de muncă eficiente in realizarea
obiectivelor din cadrul unui proiect .
- Comunicator în relaţiile cu presa, cu instituţii similare bibliotecii
universitare, alte insitutţii de cultură şi Invăţământ (universităţi, licee,
şcoli ; asociaţii profesionale etc.)
Activităţi desfăşurate în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din
România (ABR):
2019 – 2023 - Preşedinte Asociaţia Bibliotecarilor din România
2015 – 2019 – Preşedinte Asociaţia Bibliotecarilor din România
2014 - 2015 - membru în Consiliul de conducere al ABR
2007 - 2011, Vicepreşedinte ABR, Preşedinta secţiunii Statistică şi
evaluare
2003 - 2007 – preşedinte filiala ABIR, Cluj; preşedinte Secţiunea de
Statistică; membru în Comisia de Statiscă a CNB.
1999 - 2003 – secretar filiala ABIR, Cluj
1992 - în prezent, membru ABIR/ABR
Activităţi desfăşurate în cadrul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor
(CNB)
2021 – ȋn prezent – membru CNB, reprezentant al ABR ȋn CNB
2018 – 2021 - membru CNB, reprezentant al ABR ȋn CNB, Subcomisia
de Statistică
Competenţe şi aptitudini Utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); Sistem integrat de
tehnice bibliotecă (ALEPH).Parametrizare şi utilizare modul Circulaţie Aleph 500,
de la versiunea 11 până la versiunea 23.
Alte competenţe şi aptitudini Utilizare Ysoft; platforme online/ educaţionale (Zoom, Teams, Google
Meet, etc.)

4

Informaţii suplimentare ianuarie 2014 – în prezent - Coordonator programe de formare în
BCU Cluj
septembrie 2017-2019 – organizare cursuri de perfecţionare ȋn BCU Cluj
martie - mai 2015 – modul I şi II perfecţionare profesională în BCU Cluj Formator cursuri de perfecţionare
Seria 1 : iunie-decembrie 2014 ; Seria a 7-a – 15 mai – 15 noiembrie
2021 – Formator cursuri de calificare pentru ocupaţia bibliotecar studii
medii (BSM)

2005 - 2015 – membră în colectivul de redacţie al revistei electronice
BIBLIOREV ; responsabil al rubricii Informare profesională
23-25 aprilie 2002, Cluj-Napoca – organizator, moderator şi participant
la Seminarul internaţional - « Biblioteca : prezent şi viitor »
2001 - 2006 - redactor al primei reviste electronice a BCU « L.Blaga » revista BIBLIOREV – (Buletin Informativ al BCU L.Blaga – Informare,
Opinii, Relatii, Evenimente, Virtual)- experienţă unică de a lucra în echipă
- ISSN 1584-1995 –
2001 – 2004 - membră a Subcomisiei de Statistică de bibliotecă din
cadrul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor din România.
16-19 mai 2000, Cluj-Napoca, Evaluarea performanţelor în biblioteca
Modernă, organizator Consiliul Britanic
1999 – în prezent – responsabil al modului de Circulaţie din cadrul
sistemului integrat de bibliotecă Aleph 500 (instruirea utilizatorilor din
reţeaua BCU ; parametrizări etc.)
24-27 noiembrie 1998, Cluj-Napoca, Curs de perfecţionare
–
Tehnologia Informaţiei în Biblioteca Modernă, organizator Consiliul
Britanic
1998 - 2000 – lector al cursurilor de formare profesională pentru
bibliotecarii cu studii medii şi superioare, modulele Relaţii cu publicul,
Statistica de bibliotecă, Managementul resurselor umane, Comunicarea
şi împrumutul documentelor.
Referinţe:
Conf.univ.dr.Valentin Şerdan-Orga
Prof.emerit.dr. Doru Radosav

Decembrie 2021
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