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Проф. Љубомир Павловић, аутор
књиге „Колубара и Подгорина“
Део објављених књига о Мионици и мионичком крају

НОВА КЊИГА
У издању агенције „Ваљевац“ изашла је из штампе нова књига о Мионици. Под називом „Мионица и
Мионичани“ ово до сада најпотпуније штиво о нашем месту и његовим житељима жели да осветли историографију подручја и археолошких истраживања, делатности људи,стављајући у први план оне који су оставили
траг за живота.
Бројни и реномирани аутори које је наш земљак Здравко Ранковић, уредник издања, окупио као сараднике
на књизи, гарант су њене озбиљности и дуговечности.
(Запис, 1995)

Здравко Ранковић, аутор
многих књига о мионичком
крају

Прелиставање
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МОНОГРАФИЈА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Са промоције студије „Општина Мионица“

У издању Географског института „Јован Цвијић“ САНУ штампана је књига „Општина
Мионица“, поводом стогодишњице проглашења управног седишта општине Мионица за варош.
Књига је збир стручних радова, анализа и предлога који сабрано третирају специфичности
регионалне географије горње Колубаре.
Књига јасно одсликава положај комуне у ширем подручју Србије, у односу на главне
комуникације и веће центре окружења. Дат је и детаљан преглед досадашњих антропогеографских истраживања.
Губљење око 5000 становника за релативно кратко време и поремећај старосне структуре
значајни су подаци у оцени погрешних праваца развоја, као и пресудни за даље планирање.

Светлана Велмар-Јанковић, гошћа библиотеке

Др Живадин Јовичић, аутор студије,
у разговору са Мионичанима
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О САНКОВИЋУ (део)

Здравко Ранковић и проф. др Витомир Вулетић
на промоцији „Годишњака села Санковић“

Најзнаменитији од старих Санковчана је кнез
Јовица Милутиновић. Знаменит је и Михајло Лаловић,
човек од пуног поверења кнеза Милоша.
Ђаци чувене Шабачке гимназије пре више од 165
година, на њеном почетку, били су двојица младих
Санковчана Радован Лаловић и Мирко Недељковић. Из
читавог ваљевског краја био је само још један Миличинац.
Први књижар у Мионици био је Васа Миловановић, деда адвоката Васе и Ратибора.
Попис у децембру 1890. године установио је да је
у Санковићу било 47 домаћинстава са 368 становника
(197 мушких и 171 женских). Читати и писати умело је
њих 36, а само читати 2. Слепих људи није било, али је
по попису двоје глувонемих.
Из „Годишњака села Санковић“

На промоцији књиге о Кључу

Др Драгиша Трифуновић, на представљању књиге о Кључу

266

Промоција прве књиге „Ваљевског алманаха“ Удружења
Ваљеваца у Београду, др Добривоје Којић, Милорад Радојчић и
Драган Коларевић, у Културном центру у Мионици

„СИНОВИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА“
Трећег дана манифестације Мишићеви дани промовисана је нова књига Велибора Берка Савића „Синови војводе Мишића“.
Прослављени војсковођа, осликан из породичног угла, имао је дивну и велику љубав. Немица Лујза удала се за поручника Мишића
1884. године и, надживевши војводу, непрестано је доказивала да јој је место у овом друштву - патријархалном српском.
Говорећи о књизи Берка Савића, историчар проф. др Драгољуб Живојиновић, између осталог, нагласио је:
Три сина и три ћерке заиста је нешто што је красило тај брак и тај живот. У Мишића и иначе никад није недостајало деце, а
о њиховом васпитању и образовању се разговарало и деци пружала сва помоћ. Наводећи да је Лујза била вазда уз свог мужа, и у
тешким данима када је бивао пензионисан из политичких разлога, и срцем у биткама док је као стратег и витешки официр исписивао
најсветлије странице српске историје.

Стеван Лазић, на промоцији књиге свога деде
„Ратни дневник Живојина Лазића“

Мионичани на промоцији
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О богатој прошлости Мионице и околине сведоче многа археолошка налазишта, надгробни споменици, сакрални објекти,
остаци разних утврђења и грађевина, легенде, архивска грађа, књиге, новине и часописи. Оно по чему се Мионица разликује од
других места сличне величине јесте и богата издавачка делатност. Објављена су следећа посебна издања о Мионици и
Мионичанима:
Извештај Непотпуне реалне гимназије у Мионици за школску 1946/47. годину, Мионица, 1947.
Извештај Непотпуне реалне гимназије у Мионици за школску 1947/48. годину, Мионица, 1948.
Александар Ђаја: Исхрана сеоских породица (село Рајковић); Београд, 1955.
Мионица, Мионица, 1976, 40 1).
Миодраг Дејановић: Тито је дошао, Робаје, 1941-1977; Београд, 1977.
Титов први сусрет с партизанима, Београд, 19812).
Истраживања 1. Ваљевска Колубара, етномузикологије, етнокорелогије – О народном музичару Крстивоју Суботићу из Осеченице.
Родна кућа Живојина Р. Мишића у Струганику 3), Мионица, 1987.
Истраживања VI. Ваљевска Колубара, Ваљево, 1990.
Бранка Г. Десница: Географска монографија Општина Мионица, Београд, 1990.
Др Данило Томић и Савић Рабреновић: Шушеока, Ђурђевац и Пауне, села у Колубари ваљевској, Београд, 1992.
Љубинка Рабреновић: Томићи из Шушеоке у Колубари Ваљевској, Нови Сад, 1994.
Општина Мионица, Београд, 1995.
Др Миливоје М. Маћејка и Љубиша Марић: БАЊА ВРУЈЦИ – природа и људи, Бања Врујци, 1998.
Мионица и Мионичани, уредници Зоран Јоксимовић и Здравко Ранковић, Ваљево, 1995.
Слободан Стојићевић: Вировац, Ваљево, 2000.
Драгослав Михаиловић: Грађанска и њени ђаци, Мионица, 2000.
Крчмар, Приредио Здравко Ранковић, Ваљево, 2004.
Мионичко школство 1864-2004. Приредио Здравко Ранковић, Ваљево, 2004.
Радивоје Деспотовић: Сећања и присећања. Од добоша до интернета, Нови Сад, 2005.
Милорад Радојчић: Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, Београд, 2006.
Кључ, Приредио Здравко Ранковић Мионица, 2006.
Љубомир Недељковић: Мионица. Од куће до куће – уочи Другог свестског рата, Ваљево, 2006.
Живојин Лазић: Ратни дневник, Ваљево, 2006.
Михаило Тодић: Летопис ФК Рибница Мионица, Мионица, 2007.
Милорад Радојчић: Завичај војводе Мишића – Мионичка општина, Београд, 2008.
Драгослав Драган Михаиловић: Грађанска и њени ђаци, друго допуњено издање, Београд, 2009.
Живота Лазић: Споменица Основне школе у Доњој Топлици, Ваљево, 2008.
Команице. Приредио Здравко Ранковић, Ваљево, 2009.
Милутин Степановић: Хроника села Ракари и насеља Горња Топлица, Београд, 2009.
Предраг Грбић: Доњи Мушић, Београд, 2010.
Вировац и Вировчани. Приредио Здравко Ранковић, Ваљево, 2010.
Благоје Митровић: Голубац, Београд, 2010.
Вртиглав (1). Приредио Здравко Ранковић, Ваљево, 2011.
Најактивније је Издавачко друштво Колубара из Ваљева, власништво новинара Здравка Ранковића (Санковић, 1944), које је
објавило више књига о овој општини. Нарочито су вредна издања: Библиографски лексикон Ваљевског краја (чије је издавање у
току); календар Колубара (који излази сваке године), ревија Колубара (која излази месечно), хронологија Ваљевски крај у 20. веку
итд. Занимивљив је и „Годишњак село Санковић“, као јединствена појава на нашим просторима. У девет свезака те публикације,
која је почела излазити 1999. године, објављени су бројни и разноврсни текстови о том малом мионичком селу.
Податке прикупили Чедомир Протић, Милоје Нинковић и Радиша Станковић, а за штампу приредио Зоран Јоксимовић.
Друго допуњено издање Робаје 1941. На популаран начин описан Титов долазак у Робаје.
3 Аутори етнографског дела споменичкног комплекса: Надежда Вулетић, Боривој Радић, Радмила Р. Тешић, аутор војноисторијске изложбе Милорад Прелевић
1
2
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Мионица у уметничким делима

Никола Милојевић, Портрет војводе Живојина Мишића

Урош Предић, Портрет Војводе Живојина Мишића,
уље на платну

Љубомира Дамњановића, „Мионичка црква – поглед са реке“,
акварел

Милића од Мачве, „Мионица“, уље на платну
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Миодраг Миле Петровић, „Мионица“, цртеж

АКВАРЕЛИ МАРКА ЏАМОЊЕ

Сликарски дијалог – Миле Петровић
и Марко Џамоња

До четвртог октобра ће у Галерији
Културног центра трајати изложба сликара
Марка Џамоње. Џамоња је рођен у Битољу
1922. године, а до сада је самостално
излагао у Загребу где је и провео највећи
део живота, Болоњи, Ријеци, Београду и
другим градовима.
Џамоња, како сам каже, не слика ни
за славу, ни за новце, него за властито задовољство. Људи који често имају потребу
поређења са млађим братом и вајаром
светског гласа Душаном брзо се увере да
Марко не стоји у братовљевој сенци, јер је
изградио оригиналан приступ акварелу
који превазилази оквире академизма и
изражава модеран однос према вечито
занимљивим темама.
(Напред, 4. октобар 2002)

Акварел Марка Џамоње

