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онера Унутрашњих послова Ваљево, 

Милорад Радојчић, Ваљево 2012, 248. 

Споменична публикација о Удру-

жењу које је обележило 10 година по-

стојања и активности. Аутор је у ви-

ше поглавља, слојевито представио 

организацију, активности, чланство и 

значај Удружења, како за његове чла-

нове, тако и за ширу заједницу, у ко-

јој делује са широком лепезом дру-

штвено корисних активности. 

Гласник Међуопштинског историј-

ског архива Ваљево, бр. 45, Ваљево 

2011, 196. Уредник Алекса Томић.  

Чланци: Милорад Радојчић: Жи-

војин П. Симић (1848-1926) – про-

светни, друштвени, политички и на-

учни радник (5-40), Ракић Виолета: 

Основна школа „Драгољуб Илић“ из 

Драчића 1896-2008 (41-68), Милорад 

Радојчић: Подгорци носиоци Кара-

ђорђеве звезде (69-92), Прилози: Де-

јан Булић и Радивоје Арсић: Мана-

стир Боговађа из аспекта археоло-

шких истраживања (93-105), Дејан 

Булић, Дејан Радићевић и Радивоје 

Арсић: Истраживања ваљевске Гра-

чанице 2011. године(105-117), Јелена 

Н. Радосављевић: Црква Грачаница у 

сећањима проте Богољуба Н. Мило-

шевића(117-125), Дејан В. Поповић: 

Огласи и рекламе у међуратним ва-

љевским гласилима 1918-194.(125-

133), Грађа: Нинослав Станојловић: 

Једно писмо Живана Антонића Ли-

корде из 1862. године (133-141), Вла-

димир Кривошејев: Крађа у „радњи 

за обављање проститутских делат-

ности“ – један судски спор у Ваљеву 

1895-1896. године (141-153), Из рада 

Музеја: Марина Марковић: О Десан-

ки пером и сликом – Стална постав-

ка у Новој школи у Бранковини(153-

156), Владимир Кривошејев: Видови 

правног статуса музеја – приватиза-

ција музеја као императив ефикасне 

и ефективне реализације друштвено 

корисних задатака (156-179), Крити-

ке и прикази: Милча Мадић: Мило-

рад Радојчић, Здравко Ранковић, Ми-

рослав Трифуновић: Фото-моногра-

фија Мионица – Завичај војводе Жи-

војина Мишића,Фондација „Живојин 

Мишић“ Београд, Скупштина општи-

не Мионице, Културни центар Мио-

ница, Ваљево 2011 (179-181), Библио-

графије: Милча Мадић: Библиографи-

ја историографских издања о ваљев-

ском крају објављених 2011 (181-187). 

Спомен књига Удружења бораца 

рата од 1990. године града Ваљева 

– Србија палим борцима и умрлим 

ратним војним инвалидима у рато-

вима од 1990. године, одговорно лице 

за спровођење пројекта Љубомир Бра-

дић, Ваљево 2011, 88. 

Споменица настала из настојања 

самог Удружења да се не забораве 

жртве које су страдале као борци у 

рату или умрли као инвалиди од по-

следица. После пригодног уводника 

одговорног уредника Љубомира Бра-

дића и епископа Православне епархи-

је ваљевске Милутина, следе две пе-

сме посвећене палим и умрлим бор-

цима Љубомира Певчевића и подаци 

о свим страдалим борцима, хроноло-

шки наведени по месецима у којима 

су страдали и фотографијама до којих 

се могло доћи. 

Епархија ваљевска, посебно издање 

поводом пет година од васпоставља-

ња Епархије Ваљевске 2006-2011. са 

благословом његовог преосвештен-

ства епископа ваљевског господина 

Милутина, приредио протојереј Не-

над Марковић, Ваљево 2011, 506. 

Кратак историјски преглед, пред-

стављени су манастири, цркве и ри-

знице Епархије ваљевске, устоличе-

ње, уз обиље фотографија, чине садр-

жај луксузно опремљеног издања ове 

монографије. 
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Библиографски лексикон Ваљев-

ског краја, књига 4, свеска 16, од 

слова П до Р, уредник Здравко Ранко-

вић, ИП Колубара, Ваљево 2012, 72. 

Стеван Филиповић – истина о исто-

ријској фотографији, Мирјана - Бе-

лић – Корочкин – Давидовић, Радиво-

је Давидовић, Чигоја, Београд 2012, 

156 – 164. 

Књига о историјској фотографији 

Стевана Филиповића, народног хероја, 

снимљеној непосредно пре погубљења 

вешањем, настала је као плод упорног 

вишегодишњег истраживања свих рас-

положивих извора и проучавања обја-

вљених чланака и публикација на ову 

тему. Поред коначног утврђивања ко 

је стварни аутор чувене фотографије, 

аутори књиге презентују биографске 

податке о животном путу Стевана Фи-

липовића, учешћу у борбама, заробља-

вању и херојском држању. Књига је 

илустрована фотографијама, списко-

вима коришћених извора, литературе 

и регистром личних имена. 

Белановица, Мирољуб Божовић, ау-

торско друго издање, Београд 2012, 

225-226. 

Друго издање монографије све-

страније описује качерски крај и саму 

варошицу у њеној прошлости и да-

нас. Користећи објављене публикаци-

је, записе, споменике, колективно пам-

ћење и друге доступне изворе, аутор 

допуњује прво издање. 

Јабланик, Слободан Раковић, Клуб 

Арс Нова, Ваљево 2012, 278. 

Фото-монографија о ваљевској пла-

нини Јабланик, њеним географским, 

биолошким, демографским и историј-

ским обележјима илустрована оби-

љем живописних фотографија. 

Повлен, уредник Ненад Обућина, Клуб 

Арс Нова Ваљево и Службени гла-

сник Београд, 2012, 189. 

Богато опремљена фото-моногра-

фија сачињена избором текстова и 

прилозима више аутора о ваљевској 

планини Повлену, њеним природним, 

демографским и другим карактери-

стикама, пружа читаоцу вишеслојну 

представу о читавом подручју. 

Родослов фамилије Јанковић из При-

чевића, Мића Дојчилов, самостално 

издање, Београд, 2012, 63. 

Један успешан покушај родосло-

ва заснован на коришћењу архивске 

грађе, записа са споменика, усменог 

предања, аутор је детаљно и темељно 

приказао порекло фамилије, насеље и 

разгранавање током времена и у ши-

рем простору. 

Родослов породице Марковић, Љ. 

Узуновић, Ваљево 2012, 294 + 117. 

Аутор је у потрази за својим ко-

ренима, проучио матичне књиге, за-

писе са споменика, пореских списко-

ва, усмених казивања, установио уна-

зад скоро два века, породични родо-

слов Марковића из села Лопатња код 

Осечине. 

Календар „Колубара“ за просту 2013, 

ИП Колубара, Ваљево, 2013. 

Поред додатка „Ко је ко – Who is 

who“ у којем су презентоване биогра-

фије наших савременика, успешних 

привредника, научника, уметника, на-

ставника, политичара, новинара, све-

штеника... Овај број Календара садр-

жи прилоге уредника о народним 

празницима, значајним датумима и 

важним годишњицама и ауторске 

прилоге и чланке: Листање календара 

(Љиљана Кецојевић), Личности годи-

не 1994 – 2011. Петница, нова (Нико-

ла Божић), Мали Повлен, Кнежево 

Поље, о Стевану Ветровитом (Мило-

сав Тешић), Поезија приближила Ва-

љево и Пјатигорск (Матија Бећко-

вић), Црњански у Ваљеву 1972. годи-

не (Здравко Ранковић), Приче о „При-
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чама из Непричаве“ (Владимир Ан-

дрић); Непричава (не)допричана при-

ча (Александар Лома), Име села Ба – 

Предање (Милан М. Ивковић),Село 

Клинци – од 1750. до 1820. године 

(Љубомир Павловић), Из житија Љу-

бомира Павловића (Драгиша Пењин), 

Радовићи из Ђурђевца (Александар 

Реша Радовановић), Моје Ваљевске 

Каменице (Милош Јевтић), Вашар 

(Славка Лазић Војиновић),Лазаревач-

ке Колубаре(Зоран Станковић), Сле-

де четири прилога Редакције: „Кру-

шик“ пре пола века, Ваљевска пивара 

– Занимљивости из њене прошлости, 

Убљани из 1912. године и Балканско 

ратовање – Новости из 1913. године, 

Рођени, венчани и умрли у Ваљеву 

1913. године (Милорад Радојчић),Лај-

ковачка општина 1839 – 2012. и њени 

председници пре 150 година – Хроно-

лошки преглед (М. Радојчић / З. Ран-

ковић), Глумац савршене отмености – 

О Милораду Гавриловићу (Душан 

Крунић), Велики Ваљевац – Милорад 

Гавриловић (Радомир Раша Плао-

вић), „Благи светац“ из Совљака – 

Посвете Бранислава Петронијевића 

пријатељима (Радован Поповић), За-

борављени Ваљевац Светолик Лаза-

ревић (Станиша Војиновић), Ваљев-

ци Бранка Обрадовића – Портретна 

карикатура (Душан Арсенић), Глига 

уз Десанку и проту Матеју –И друге 

успомене (Бранислав Крца Ракић), 

Драгиша Секулић и сродници – Запис 

о ваљевским казанџијама (Мирољуб 

Секулић), Убско свештенство – До 

1941. године (М. Павловић / З. Ранко-

вић), Ваљевска католичка црква 

(Здравко Ранковић), Прича са западне 

стране Дејан Поповић), Сушење меса 

(Љубомир Михајловић), Платно тежа-

но (Родољуб Степановић), Колубар-

ске јагљенице ( Живорад Циглић), Се-

тва, жетва, вршај (Живомир Читако-

вић), 22 највреднија градитељска по-

духвата (Драган Станенић), Повлен-

ске дивљине и питомине (Милорад 

Милошевић Бревинац), Старо љишко 

виноградарство (Милош Шкарић), За-

штићена природна добра (Сава Са-

вић); „Чуда природе“ Ваљевског кра-

ја (Слободан Раковић), Алке на Ва-

љевским планинама – Од мита до 

стварности (Владимир Пецикоза), 

Мостови на Колубари у Ваљеву (Љи-

љана Љиљак), Библиотека иза друге 

(Бранка Јовић), Књиге о школама и 

школству и Нова издања ИД „Колу-

бара“ 

Стара црква у Миличиници – Књи-

га прихода и расхода 1846-1863, Не-

дељко В. Радосављевић, Историјски 

институт Београд, 2012, 152. 

Уз кратак историјат Цркве у Ми-

личиници аутор је на основу сачува-

них архивалија, презентовао преглед 

прихода и расхода у периоду од непу-

не две деценије, средином XIX века. 

Књига је опремљена факсимилима 

докумената, регистрима личних име-

на, географских појмова, институција 

и списком коришћених извора и лите-

ратуре. 

Маљен, група аутора, Клуб Арс нова, 

Ваљево 2012, 177. 

Овом монографијом, трећом по 

реду из едиције „Ваљевске планине”, 

која је сачињена од више вешто ода-

браних текстова и колоритних фото-

графија, представљен је, на пласти-

чан и свестран начин, читав предео са 

Дивчибарама као туристичком дести-

нацијом. Посебна пажња посвећена је 

географским карактеристикама, фло-

ри, фауни, становништву и туризму 

од његових зачетака до данас. 




