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ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ У 2021. И 2022. ГОДИНИ

Посвећеници и жртве, Српски 
санитет у Ваљевској болни-
ци у Првом светском рату, 
Милић Ј. Милићевић, Ваљево 
2021, стр. 187

За разлику од других дела које 
се односе на Ваљевску болницу, ау
тор је конципирао ову монографију 
на потпуно супротном принци
пу. Санитетско особље Ваљевске 
болнице стављено је у први план, 
док сви други елементи разрађе
ни у засебним поглављима пред
стављају само својеврсан увод. 
Прво од поменутих уводних по
главља бави се анализом ратних 
сукоба током 19. и првих година 
20. века укључујући и Први свет
ски рат. Наредно поглавље посвеће
но је балканском војишту у првим 
данима Великог рата и офанзива
ма аустроугарске и српске војске. 
Посебно је наглашено да је свака 
од 4 офанзиве узроковала велики 
број мртвих, рањених и зараже

них војника на обе стране, што је 
у потоњим месецима донело и ма
совно разбољевање. Након што је 
аутор у наредном поглављу под
робно објаснио појам Ваљевске бол-
нице долази до централне теме 
ове монографије. Централни део 
и готово половину обима овог де
ла чине биографије лекара и меди
цинског особља који су у времену 
од јесени 1914. до краја лета 1915. 
на својим дужностима, у краћем 
или нешто дужем периоду, бора
вили у Ваљевској болници.

ГЛАСНИК, бр. 55, Историјски 
архив Ваљево 2021, стр. 183.

Чланци: Милорад Радојичић, Ве-
лики раденик и добротвор Аксен-
тије Срецковић. Дејан В. Поповић, 
Аустријски детектив Алберт Гај-
гер и његова активност у Ваљев-
ском крају у време Првог светског 
рата. 

Прилози: Милорад Радојичић, 
Друштво за улепшавање Ваље-
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ва. Милић Милићевић, Осечан-
ски крај у ратовима 1912-1918. 
Анализа губитака борачког и не-
борачког становништва. Дејан 
В. Поповић, Усиновљење Живо-
рада Кораћа, матуранта ваљев-
ске гимназије. Марина Ћировић, 
Друштво пријатеља музеја и Не
деља музеја 19531958. године.

Грађа: Владимир Дамњано
вић, Рад материнског удружења 
Ваљево након Првог светског ра-
та (1918-1919)

Из рада Архива: Никола Рани
сављевић, Аналитички инвентар 
- Збирка Varia (наставак из прош-
лог броја). Никола Ранисавље
вић, Кратак историјат клуба за 
коњички спорт „Миша Дудић” 
Ваљево.

Критике и прикази: Алексан
дра Вулетић: Милић Ј. Милиће
вић, Губици официра Краљевине 
Србије у ратовима 1912-1913. го-
дине. Александра Вулетић: Влади
мир Кривошејев, Епидемија шпанске 
грознице у Србији 1918-1919. Са-
посебним освртом на ваљевски 
крај.

Библиографије: Никола Рани
сављевић, Библиографија исто-
риографских издања о Ваљевском 
крају у 2020. и 2021. години

110 година ваљевских извиђа-
ча, Милорад Радојичић, Ваље-
во 2021, стр. 247

По речима аутора ова моно
графија је плод вишегодишњег 
истраживања, и поред свих про

блема са којима се аутор суо
чавао (недостатак историјских 
извора), то га није обесхрабрило, 
већ како сам каже, само мотиви
сало да уради монографију која 
је посвећена извиђачима Ваље
ва, једној од најуспешнијих орга
низација. Један од циљева му је 
био да се јавност што више упоз
на са тим ко су и шта раде извиђа
чи, како су настали и развијали 
се, где се и како организују, какви 
односи владају међу њима, шта 
је то што их разликује од дру
гих друштвених организација 
које окупљају младе људе итд... 
Аутор је детаљно приказао ка
ко је извиђачка организација на
стајала и развијала се у појединим 
временским раздобљима у проте
клих 110 година. У уводном делу 
монографије аутор нас упознаје 
са појмом извиђача и фазама раз
воја савеза извиђача Србије, и који 
су то основни видови извиђачких 
активности. Централни део мо
нографије чине развој ваљевских 
извиђача почевши од њиховог на
станка 1911.године и најзначајније 
акције извиђача у којима су се по
себно истицали ваљевски извиђа
чи. Ова тема није много обрађена 
у нашој историографији, те нам је 
с тога ова монографија изузетно 
драгоцена.

Трагом прошлости – Народни 
музеј ваљево 1951-2021, Влади-
мир Кривошејев, Гордана Пајић, 
Драгана Лазаревић Илић, Је-
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лена Ивић, Марина Ћировић, 
Наталија Марковић, Бранко Ла-
зић, Ђорђе Ђенић, Елизабета 
Чебашек, Светлана Марковић, 
Милена Ђуричић, Ваљево 2021, 
231 стр.

„Трагом прошлости” је моно
графија која је објављена поводом 
јубилеја 70. година рада Народ
ног музеја Ваљево. Монографија 
приказује предисторијат и исто
ријат Народног музеја Ваљево, 
а такође и и његово место у му
зејској мрежи Србије, као пресек 
и историјат стања свих збирки: ар
хеолошка збирка, етнолошка збир
ка, историјска збирка, уметничка 
збирка. Посебан текст је посвећен 
и служби за рад са посетиоцима 
као идвојеној јединици Народног 
музеја Ваљево. Монографија оби
лује фотографијама тако да је она 
са једне стране не само научно већ 
и уметничко дело.

Град, књижевност, време - Ва-
љевска читанка -19,20. и 21. 
век, Остоја Продановић, Ваље-
во 2021, стр. 977

Књига је настала као плод ду
гогодишњег рада аутора. Током 
свог радног века аутор се бавио 
како сам каже „овдашњим пис
цима и њиховим литерарним зи
даницама”. Главни задатак ове 
књиге,а уједно и циљ аутора је 
био да покаже и прикаже такозва
ну целину ваљевске књижевно
сти и највредније ваљевске писце 
од Проте Матеје до данашњих 
дана и то кроз доношење одло
мака или делова њихових опуса 
и кратких есеја о њима и њихо
вом делу. У књизи сви су писци 
подједнако заступљени без об
зира на њихову популаризацију. 
Својим значењем ова књига мо
же понети епитет једне валидне 
ваљевске књижевне читанке, у 
којој се налазе неки од најлепших 
ваљевских књижевних текстова 
насталих у раздобљу од Мемоара 
Проте Матеје Ненадовића, па до 
данашњих дана и романескних 
зиданица Радована Белог Мар
ковића, песама Десанке Макси
мовић, поема Матије Бећковића 
итд...




