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БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИОГРАФСКИХ ИЗДАЊА
О ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ У 2016. ГОДИНИ
Гласник Међуопштинског историјског
архива Ваљево број 49, Ваљево 2015,
175 стр.
Чланци: Милорад Радојчић, Михаило Маџаревић – јунак ратова 1912 – 1918.
(5-52), Дејан В. Поповић, Варош Ваљево
у ратној 1913. години (52-75), Небојша
Максимовић, Здравствене и социјалне
прилике у ваљевском крају у оквиру Дринске бановине 1929-1941. године (75-91),
Бранко Матић, Хари Штајнер – Немац у
партизанима 1941. године (91-107).
Прилози: Александар Кале Спасојевић, Финеј – енглески рударски инжењер у Ваљеву и околини крајем 19. и
почетком 20. века (107-114); Милорад
Белић, Прилог квантификацији жртава Другог светског рата у ваљевској
општини (114-135).
Грађа: Дејан В. Поповић, Честитке
грађана Ваљева српским владарима у
периоду 1894 – 1911. (135-145).
Из рада Архива: Владимир Дамњановић, Међуопштинска заједница културе – Ваљево /1969 – 1974/ – историјска белешка. (145 – 157).
Критике и прикази: Милча Мадић,
Милан С. Младеновић: Азбуковица у
паклу рата 1914 – 1918. – цивилне жртве (157-159).
Библиографије: Милча Мадић, Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2015. години.
(159-162).
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In memoriam: Зоран Јоксимовић
(1932–2015), Слободан Ж. Марковић
(1928–1915), Александар Кале Спасојеви (1934–1915).
Др Милош Миша Пантић – лекар и револуционар, Милорад Радојчић, Књижевна заједница. Матична библиотека
„Љубомир Ненадовић“ Ваљево, Ваљево 2016. 244. стр.
Књига посвећена осветљавању ли
чности и револуционарне делатности др Милорада Мише Пантића, који под неразјашњеним околностима
страдао у зиму 1942. године, приликом преласка дела његове јединице
преко реке.
Подгорина – Мали корак у прошлост
људи и насеља, Велибор Видић, Народна библиотека Осечина, 2016, 166 стр.
Аутор је користећи објављену грађу и литературу о Ваљевској Подгорини, настојао да прикаже њену даљу и
скорију прошлост, кроз неколико поглавља: „Подгорина, њено име и проблем ваљевске Црне Горе и „црних бр
да“, „Подгорина кроз средњи век“, „Ста
новништво и привреда“, „Маза, топионица и трг“, „Влашић, Власи и власи“,
„Први помени Осечине и њено име“,
„Становништво Подгорине после пада
под турску власт“ и „Духовни живот“.
Књига је опремљена пригодним фото-

Библиографије историографских издања 2016.

графијама, пописима насеља и регистром имена која се помињу у тексту.
Лазића мала у Осладићу, Богољуб Симановић, самиздат, Бајина Башта, 2016.
стр. 120. Хроника засеока подгорског
села Осладића, коју је аутор посветио
завичају.
После уводних тридесетак страница посвећених објашњењу мотива за
израду ове и сличних публикација, аутор је посветио прецима и потомцима
фамилија које су насељавале малу и у
којој многе и сада живе. Поред спискова фамилија са основним подацима о
њиховим члановима, аутор описује
миграције, учешће у ратовима, задружном животу и другим занимљивостима из живота мештана.
Карате клуб Ипон Др Томислав Стојановић – Драгиње – Коцељева, приредио Милан Миловановић, Глас Тамнаве, 2016. стр. 121.
Приређивач илустроване монографије у уводно тексту пише о историјату настанка клуба и његовом оснивачу Томиславу Стојановићу. Пуб
ликација је штампана поводом 22-годишњице од оснивања клуба, чије
активности и спортске резултате и
учешће на многобројним такмичењима излаже, уз прикладне фотографије
које илуструју активност овог спортског колектива.
Колубара и Подгорина – порекло становништва, Кљајевић Божидар Мишо,
Донат Граф Београд, 2016, 274 стр.
Књига настала накнадним истраживањима архивске грађе, објављене
литературе и других извора, као допуна и доградња „Подгорине и Колубаре“, Љубомира Павловића из 1907.
године. Вишегодишњим истраживањем порекла становништва и породи-

ца, које су живеле или и данас живе на
овом подручју, чиме је допунио неке
пропусте и празнине новим подацима,
доприневши потпунијој и комплетнијој представи.
Ваљево једна епизода, Душан Михајловић, Документарно-информативни
центар ДИА, 2016. Ваљево, 316 стр.
Књига је аутобиографског карактера, настала из бележнице вођене
од 1978. до 1989. године. Аутор је систематизовао своја сећања на период властитог одрастања, сазревања и
друштвеног ангажмана у свом граду и
широј друштвеној заједници.
Блажићи, Живота Блажић, Команице
2015. самостално издање, стр. 96.
Кратка илустрована, луксузно
опремљена монографија, посвећена је
фамилији села Команице из мионичке
општине, чији је аутор један од њених
изданака. Користећи сачувану породичну архиву, објављену литературу,
фотодокументацију и сараднике који
су помогли у прикупљању релевантних података, аутор је сачинио сведочанство једној српској породици,
страдањима и траговима који су остављали њени преци оставили у аманет
данашњим потомцима.
Азбуковчани у паклу рата 1914– 1918.
војне жртве, Милан С. Младеновић,
Љубовија, 2016. Библиотека „Милован
Глишић“ Љубовија, стр. 518.
После објављивања прве књиге
о цивилним жртвама из Азбуковице током првог светског рата, аутор
се латио озбиљног и захтевног посла,
прикупљања података о страдалим
војним жртвама из овог краја. У обимном тексту, на више од петстотине
страница, опремљеним предговором
публицисте Милорада Радојчића, по-
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глављима посвећеним ратним операцијама током трајања рата, списковима страдалих у ратним операцијама,
од задобијених рана, од болести и
страдалим у логорима, све то илустровано прикладним фотографијама и
фотокопијама документа, заокружује размере војних жртава и страдања
учесника овог рата из овог краја. Рецензију за ову споменицу приложио
је историчар Милоје Николић.
Хероји отаџбине, мајор Милан Тепић, војник Стојадин Мирковић, Новица Пешић, Удружење ратних добровољаца, њихових потомака и поштовалаца, Београд 2016, 287 стр.
Монографија посвећена херојском
жртвовању мајора Милена Тепића и
војника Стојадина Мирковића из Д.
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Лесковица, у којој аутор описује драматичне догађаје опсаде магацина
оружја и експлозива у Беденику код
Бјеловара, од стране паравојних формација Хрватске. После вишедневног
одолевања, мајор је ослободио обавезе
остале војнике и одлучио да активира
експлозив. Уз мајора Тепића остао је
добровољно војник Стојадин Мирковић свесно жртвујући живот.
Монографија је илустрована пригодним фотографијама, факсимилима писама, документима, изјавама и
сведочењима рођака, пријатеља и познаника херојских жртава. Поред њихових биографија, рецензију за књигу
написао је Никола Б. Поповић, редовни члан Академије наука и уметности
Републике Српске.

