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БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИОГРАФСКИХ ИЗДАЊА
О ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 2014.
Колубара велики - народни календар за просту 2014. ИД Колубара,
Ваљево, 2014. 254 стр. 64. додатак
Календар са Шематизмом Књажевства Србије за 1854. годину.
Поред стандардних рубрика: Календар, Важне годишњице, Личност
године, Листање календара, у овој
двадесет четвртој књизи, објављени
су и следећи чланци и прилози;
Принудни рад (Матија Бећковић), Ратовање 1914.(Новинске вести), На Колубари 1914. (Андреј Митровић), Живојин Р. Мишић - Генерал па војвода, Генерал Мишић после
Сувобора 1914.(Војислав М. Јовановић), „Велика Србија“ Ваљевске
дневне новине из 1914, „Марш на
Дрину“ компонован у Ваљеву, Филм
„Марш на Дрину“- Сниман у Ваљеву
1963. године, Различитости 1914-Старе вести, Рођени, венчани и умрли у
Ваљеву 1914.(Милорад Радојчић), У
Ваљеву 1915 – 1918.(Живко Романовић), Исповест Живка Романовића,
Живот са Зораном – Успомене Ружице Ђинђић, Повленске дивљине и питомине (Милорад Милошевић Бревинац), Трушница на Дивчибарама (Живота Маџаревић, Миленко Стакић),
Мала шумска прича – О Животи Маџаревићу, Незнани Лашко и лажни
Власи(Александар Лома), Манастир
Рибница (Радивоје Арсић), У Цељу,
пре два века – Први Ваљевци међу
Словенцима (Здравко Ранковић),
Страдање Катана на Радији 1844. године (Љубомир Ненадовић), Пре 150
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година – Хронолошки преглед, Париско злато за вино из Попадића
(Здравко Ранковић), Стари мост на
Љигу, камени, Гвоздени мостови у
Ваљевском крају (Љиљана Љиљак),
Друштво за улепшавање Мионице –
Правила, Иде Миле лајковачком пругом (Тома Бајић), Давни лајковачки
дани (Босиљка Радуловић), О Врујцима - Виђења из давнина, Хотел „Врујци“- Стожер развоја баље Врујци,
Љ.П. Ненадовић и Д.А. Живаљевић
(Станиша Војиновић), На гробу Љубомира П. Ненадовића (Данило А.
Живаљевић), Глумац савршене отмености – О Милораду Гавриловићу
(Душан Крунић), Милорад Гавриловић – Преци и сродници, Откуд Црњански у Ваљеву (Радош Глишић),
Преко Париза до Ваљева (Драган
Стефановић), Љуба Поповић – Или
призивање светлости (Миленко Радовић), Конференцијаш (Живорад Циглић), Станковић, оснивач „Крушика“
(Слободан Раковић), Љишка одбојка
(Александар Миловановић), Спорт у
Белановици (Мирољуб Божовић), Ваљевска имена - 2011. и раније (Бранко Јосиповић), Пивска трпеза (Мика
Дајмак), Посвета усамљеним књигама (Милан Р. Симић), Календари са
шематизмом (Миодраг Матицки),
Државни службеници Ваљевског
округа 1944 -1947. Снежана Радић,
Међуопштински историјски архив
Ваљево, Ваљево, 2014. стр. 370.
Четврта књига из едиције „Извори“ презентује архивску грађу наста-
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лу делатношћу Окружног народног
одбора, непосредно после другог
светског рата и социјалистичке револуције. Приређивач ове публикације
је изврсни познавалац садржаја архивске грађе, коју савршено стручно
и вешто излаже, уз одговарајућа објашњења за све органе, њихову делатност, персонални састав, податке о
свим службама и службеницима, са
табелама, фотографијама и осталим
пратећим подацима.
Ваљево које нестаје, Милорад Радојчић, Књижевна заједница Ваљево,
Ваљево 2014. стр. 417.
Књига из Едиције Завичајна ризница, Библиотека Сећања и памћење, настала је вишегодишњим и свестраним
проучавањем прошлости Ваљевског
краја од средине 19 века, уз настојање
да се сачувају од заборава значајни догађаји, личности, организације, удружења и друге знаменитости Ваљева.
Текстови ове књиге тематски разврстани у поглавља, илустровани су прикладним фотографијама и поткрепљени наводима коришћених извора.
Бесмртни Ратници Ваљевског краја у ратовима 1912 – 1918. Витезови
Карађорђеве звезде, Међуопштински историјски архив, Ваљево, 2014.
стр. 465.
Ова публикација настала је вишедеценијским, упорним истраживањима објављене литературе, сачуване
архивске грађе у архивима и истрајним трагањем за подацима о носиоцима овог високог одликовања, који
су се могли добити од ближе и даље
родбине или других усмених извора.
Гласник Међуопштинског историјског архива Ваљево, бр. 47, Ваљево
2013, стр.183. уредник Алекса Томић.
Чланци: Снежана Радић: Роми са Баира - покрштавање и досељавање у

Ваљево крајем 19. века (5-39), Милорад Радојчић: Стрељање на Буковима
(39 - 83), Прилози: Душко Кузовић:
Народно градитељство – кошеви на
јужним падинама планине Повлен (83
– 99), Милорад Радојчић: Љижани
носиоци Карађорђеве звезде (99 –
128), Милорад Белић: Прилог квантификацији жртава Другог светског
рата на подручју општине Ваљево
(129 – 151), Марина Ћировић: Певачка дружина Чика Љуба кроз писану
штампу до 1941. године (153 – 158).
Из рада Архива: Снежана Радић: Легат Милорада Мишковића у Историјском архиву Београда (159 – 164),
Критике и прикази: Милорад Белић:
Још неколико података о Стевану Бороти (165 – 168), Снежана Радић: Милорад Радојчић: Доња Буковица село
код Ваљева (168 – 171), Библиографије: Милча Мадић: Библиографија
историографских издања о Ваљевском крају објављених 2013. године.
(171 – 177), In memoriam: Милорад Радојчић: Милован Илинчић 1924 – 2013.
(177 – 181), Милорад Радојчић: Мирко
Бојанић 1938 – 2013. (181 – 183).
Сећања из трагичних дана Србије
1914 – 1918, Нинко Петровић, Народна библиотека
Осечина, 2014. 225 стр. Аутобиографско казивање једног учесника у
Великом рату из Подгорског села Белотића, сачињено тек седамдесетих
година 20. века, приредио је за штампу и написао предговор мр Бранко
Матић професор и публициста. Иако
своја сећања на догађаје од почетка
па до краја рата бележи и припрема
за штампу са велике временске дистанце, аутор доста уверљиво приказује збивања пре за време и после завршетка велике епопеје, у којој активно
учествује као борац у ђачкој чети и
инструктор.
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Учешће 1300 ђака каплара у Колубарској бици, Александар Лукић,
Мирослава Којић, Градска библиотека „Љиг“, Љиг, 2014. 143 стр.
Књигу о учешћу 1300 ђака каплара у Колубарској бици аутори су сачинили на објављеној литератури и
сећањима преживелих учесника, наменивши је 100 годишњици обележавања Колубарске битке. Први део
књиге посвећен је приказу догађаја у
првој години рата и образовању Батаљона 1300 ђака и његовом упућивању
на ратиште и улози коју су одиграли
на њему. У другом делу књиге су
прилози о ђацима капларима погинулим у Колубарској бици и у каснијим
биткама све до пробоја Солунског
фронта. Посебна поглавља посвећена
су капларима и из Љига и околине и
сећањима. Књига је илустрована пригодним фотографијама.
Ваљево кроз векове у слици и речи,
Милан Васић, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, 2014. 252 стр.
Аутор ове занимљиве и надасве
корисне књиге, на основу објављене
литературе и других извора, цртежима, скицама и фотодокументима
представља најзначајније објекте Ваљева од 17 века до данас. Посебна
вредност ове публикације је што аутор илустрацијама реконструише све
значајне објекте који су временом нестали а играли су важну улогу у друштвеном и културном животу града.
Затамњена историја Ваљевска гимназија 1941 – 1945, друго допуњено
издање, Милорад Белић, Ваљевска
гимназија, Ваљево, 2014. 168 стр.
Аутор је историчар и професор
Ваљевске гимназије, истраживањем
архивске грађе, објављене литературе
и усмених извора, баца ново светло
на страдање професора и ђака Ваљев194

ске гимназије током другог светског
рата и непосредно после његовог завршетка. Овом публикацијом аутор
демаскира искривљену представу о
често недужним жртвама, идеолошког обрачуна по завршетку рата.
Уб и Убљани, Милан Миловановић,
Агенција „Глас Тамнаве“, Уб, 2013 2014, 267 стр.
У тврдом повезу богато илустроване књиге представљен је савремени
Уб. Аутор је после кратког уводног
текста о насељу и његовој прошлости,
по сопственом избору представио значајне личности данас, са кратком биографијом и фотографијом, затим, друштвене, културне, образовне, спортске
и друге организације и установе.
Први ваљевски гимназијалци 1869
– 1894, Здравко Ранковић, Издавачко
Друштво Колубара Ваљево, Ваљево
2014. 145 стр.
Летопис о првим генерацијама Ваљевске гимназије, сачињен је на основу сачуване архивске грађе; шематизама, школског извештаја, пописа гимназијског наставног особља, објављених сећања, литературе и других извора. Поред пописа ученика и наставника, директора и њихових биографија,
књига садржи фрагменте сећања бивши ученика и два поглавља која сведоче о оновременом раду школе.
Основна школа „Нада Пурић“ Ваљево 1953 – 2013“, Ана Савковић,
Основна школа „Нада Пурић“ у Ваљеву, Ваљево 2014. 572 стр.
Монографија посвећена 60 годишњици рада школе, луксузно опремљена уз стручни апарат и рецензије
квалификованих личности, излаже
развој и делатност ове школске установе од оснивања до данас. Кроз 27
поглавља, систематично и детаљно се
представља целокупна делатност
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школе, попис свих генерација ђака,
наставног особља, помоћног и директора.

спискове страдалих у ратовима од
српских устанака под Турцима, закључно са првим светским ратом.

Врачевић – прилози за историју села, Бранко М. Жујовић, самостално
издање, 2014. 100 стр.
Аутор овог летописа једног Колубарског села је новинар и публициста. Своја истраживања прошлости
свога родног села, усмерио је посебно
на период од првог познатог писаног
помена назива се у турским тефтерима из 1717. до настанка Краљевине
СХС 1919. Користећи њему доступну
архивску грађу, пре свега турске харачке тефтере, изводе из матичних
књига као и објављену литературу
презентује податке о становништву и
миграцијама, познатим личностима и

Родослов Јокића 1789. – 2014. са животописом Пујинаца, Милан Јокић,
самостално издање, 2014. стр. 200.
Аутор родослова је на основу објављене литературе, натписа на споменицима и усменог предања, уз прикладан предговор, темељно и систематично изложио разгранату мрежу
родослова своје фамилије од краја 18.
века и досељавања у ове крајеве до
данас. Публикација је опремљена фотографијама појединаца и групним,
породичним. После детаљно изложених биографија и родбинских веза,
аутор представља графички разгранато фамилијарно стабло.
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