РЕЧ ЗАХВАЛНОСТИ
Редакција часописа овим кратким словом изражава дужну захвалност дугогодишњој уредници „Гласа библиотеке“, библиотекару саветнику
Марији Орбовић, која је 2010. године донела одлуку да се повуче са места
уредника и члана редакције часописа.
Колегиница Орбовић била је члан редакције часописа од његовог
покретања 1988. године и све време здушно је радила на његовом унапређењу, најпре као члан редакције, а од броја 10 за 2003. годину и као уредник. Потребно је нагласити да је Марија Орбовић била суштински одговорна за уређивачку политику и профилисање часописа још од деведесетих
година двадесетог века и да је у тешким временима за библиотекарство и
издавачку делатност успела да са осталим запосленима Градске библиотеке у Чачку одржи стручни часопис за библиотечко-информациону делатност. То је један од разлога што се чачански „Глас библиотеке“ данас
убраја међу најцењеније стручне библиотечке часописе у Србији.
Свој први рад у „Гласу библиотеке“ Марија Орбовић објавила је у
броју 2-3 за 1990. годину и до актуелног броја 17 за 2010. годину, само у
овом часопису потписала је укупно 20 стручних радова. Међу њима највише је прилога за завичајну библиографију Чачка, али су ту и радови
који се баве стручним библиотечким темама из области каталогизације,
културне историје града, штампарства и издаваштва Чачка, итд. Резултате свог библиографског рада Марија Орбовић објављује од двоброја 7-8
(1996), кроз прилоге за завичајну библиографију Чачка, у којима је
стручно и детаљно пописана издавачка продукција града и околине. Ова
библиографија је 1995. године бројала 52 јединице, да би последњих година прелазила број од 300 јединица на годишњем нивоу, што указује на
обимност и значај посла који је свих ових година Марија Орбовић обављала само у том сегменту.
Одлазак Марије Орбовић са места члана редакције „Гласа библиотеке“ условио је и нужне персоналне промене, које су подразумевале попуњавање и проширење редакције часописа. Нови чланови редакције су
др Дејан Вукићевић из Народне библиотеке Србије, Гордана Ђилас из
GLAS BIBLIOTEKE 17/2010.
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Библиотеке Матице српске и Наташа Поповић из Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“. Ове промене у саставу редакције усмерене су
ка одржавању и побољшању остварених стандарда часописа „Глас библиотеке“, који ће и у наредном периоду настојати да задржи профил стручног
часописа намењеног превасходно стручњацима из области библиотечкоинформационе делатности. У том смислу, пут који је Марија Орбовић протеклих деценија поставила представља обавезу за редакцију која наставља даљи рад, али и част коју са задовољством преузимамо на себе.
Редакција
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