In memoriam

СЕЛИМИР ТИМОТИЋ
(1936-1998)
Наш сарадник и истраживач СЕЈ1ИМИР ТИМОТИЋ умро је 3.
октобра 1998, не дочекавши као аутор објављивање књиге „ШКОЈ1А У
КАМЕНИЦИ", која је већ била спремна за штампање.
Селимир Тимотић је рођен 11. октобра 1936. у Ваљевској Каменици,
од оца Светомира и мајке Милинке (девојачко Настић), као пето од
укупно осморо деце. У школу је пошао 1944. године у Каменици, а осми
разред је завршио 1952. у Осечини. Учитељску школу је завршио на Убу
1957. и добио први посао учитеља у Босанској Крајини. У селу Чуклићу,
општина Шипово, сада Република Српска, остаје само једну школску
годину. На одслужење војног рока одлази 1958, у школу резервних
официра у Билећи. По повратку из војске, 1959. године добија посао у
Народном одбору општине Каменица. Од 1962. до 1973. ради у Основној
школи у Каменици, као учитељ у издвојеном оделењу на Убићу, где је и
управитељ школе.
Учитељски испит је положио 1964. Од 1973. је запослен у ГП
„Јабланица", где ради најпре као референт народне одбране, а затим
референт за кадрове. Био је руководилац кадровске службе. Уз рад је
завршио факултет политичких наука. У инвалидску пензију одлази 08.
02.1994.
Био је друштвено-политички активан. Одликован је као резервни
поручник Орденом за војне заслуге са сребрним мачевима, 1967.
године.
Отишавши у пензију, нашао је времена за истраживање прошлости
свог завичаја: Каменице у којој је рођен, Оглађеновца одакле му је бака,
Миличинице у којој је радио и шире Подгорине. Читао је књиге,
посећивао је архиве и правио белешке. Био је пасионирани сакупљач
података о установама, људима и догађајима. У духу традиције наших
учитеља који су бележили податке о местима у којима су службовали,
сакупио је грађу о школи у Каменици. Поред школе, истраживао је и
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историју друге две значајне установе - цркве и задруге. Припремао је и
биографски лексикон Подгорине. Још док је радио у кадровској служби
„ Јабланице", направио је белешку о радницима ратницима Јабланице у
рату 1991-1994.
Објављивао је текстове у Напреду, Гласнику ИАВ, где су објављени
његови радови: Шематизам учитеља каменичке школе до 1918. године, у
броју 30; Учитељи и наставници каменичке школе 1919-1996. године, у
броју 31; Сто осамдесет година цркве каменичке, шематизам, у броју 32.
По његовој жељи, његови сродници су предали рукописе из његове
зоставштине Историјском архиву Ваљево. Рукописи су увршћени у
збирку поклона. У шест архивских кутија се чувају његови текстови и
белешке. Грађа садржи: сећања, говоре, белешке о задрузи у Каменици,
општини Убићу, записе о Подгорини, исписе из матичних књига
Каменичке и Буковичке цркве, податке о попису у Подгорини из 1863. и
разне податке о Оглађеновцу.
Текстове које је написао и фотокопије докумената које је оставио
Историјском архиву Ваљево, биће драгоцена помоћ свима који истражују прошлост нашег краја. Селимир Тимотић је волео да долази у
Архив у којем ће преко својих рукописа и остати.
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