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Сажетак: У посматраном периоду објављен је велики број локалних монографија у 
нашој земљи. У раду ће бити обрађене само монографије које се односе на села и 
градове, и то на простору Босанске Крајине и Посавине. Илузорно је очекивати да 
би се могло доћи до свих локалних монографија и извршити њихова анализа, прије 
свега због временске ограничености. Највећи дио рада биће посвећен навођењу ло-
калних монографија и њиховој анализи, како појединачној тако и уопштеној (њихо-
ве заједничке карактеристике). Завршни дио рада садржаће навођење добрих страна 
локалних монографија, али и њихових недостатака, пропуста и мањкавости. Поред 
тога, биће наведене препоруке на који начин би требало писати локалне монографије 
(истраживачки рад и садржај) како би оне имале већу научну вриједност у односу на 
оне из ранијег периода. У том дијелу саопштићу свој приједлог о ангажовању незапос-
лених историчара на пројектима писања локалних монографија, као и начину њиховог 
финансирања. На крају ће бити изнијета идеја о коришћењу локалних монографија у 
основним и средњим школама како би ученици широм наше земље познавали своју 
локалну историју боље него што је то до сада био случај.
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Увод

Све до позног љета 2014. нисам се превише занимао за локалне моно-
графије, односно за тзв. микроисторију у њима. Искључиво сам се “др-
жао” своје уже специјалности – медиевистике са посебним акцентом 
на прошлост Босне у средњем вијеку. Једини изузетак од тога (ако је у 
питању уопште изузетак) јесте мој рад о граничним градовима и тврђа-
вама средњовјековне босанске државе на подручју општине Босански 
Петровац,1 из које сам поријеклом. А онда се десила велика промјена. У 
периоду од јесени 2014. до прољећа 2016. године прикупљао сам грађу 

1 O томе више у Смиљанић, 2009.
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и учествовао2 у писању монографије о селу Колунић.3 При томе треба 
нагласити да је кључни тренутак био одлазак у Сарајево и истраживање 
у Архиву Босне и Херцеговине који је донио мноштво података о шко-
ли у Колунићу. Наша књига Колунић село, школа, људи објављена је у 
прољеће 2016. године4 и од тада до данас општа је оцјена да се ради о 
једној веома доброј, па чак и одличној монографији.

Уз рад на овој монографији, прочитао сам већи број монографија не 
само из те области, већ и неких из других крајева наше некадашње зајед-
ничке државе. Два су разлога за то. Први је могућност да дођем до неких 
података о самом Колунићу (из локалних монографија које се односе 
на Босански Петровац). Други је да видим како изгледају локалне мо-
нографије, односно шта садрже, како су конципиране, коју су изворну 
грађу и литературу аутори користили (овдје су кориштене и прве и друге 
монографије, или можда је боље да кажем ближе и даље са завичајног 
становишта). 

Читајући локалне монографије почео сам све више и да их анализи-
рам. Као резултат тог рада, већ је написано неколико радова са темом која 
је слична овој. Један од њих прочитан је на Научном скупу “Друштвене 
и хуманистичке науке на раскршћу” на Филозофском факултету у Тузли 

2 Негдје у другој половини августа 2014. године, док сам боравио у својој породичној кући у селу 
Ревеник, једно послијеподне зазвонио ми је телефон. Видим непознат број. Јавим се и чујем глас: 
“Аранђеле, добар дан, овдје Рајко Латиновић. Имам једну идеју. Ајде да се нађемо један дан па 
да мало попричамо о њој.” Рајко Латиновић је доктор ветерине из сусједног села Колунић, нека-
дашњи министар пољопривреде у Влади Републике Српске и успјешни бањалучки привредник 
кога сам упознао неколико година раније. Иначе, у питању је генерација мог оца Јанка (1947–
1992) са којим се дружио у дјетињству и младости. Рајко је годину дана млађи од њега. Пристао 
сам на позив. Нашли смо се у Бањој Луци гдје нам се придружио и Чедо Јеличић, некадашњи 
директор једне од подружница предузећа “Руди Чајавец”. Договорили смо се да пишемо локалну 
монографију Колунића, при чему су мени као историчару намијенили историјски дио. Нешто 
касније, тачније у другој половини септембра 2014, одржали смо састанак у познатој кафани 
(ресторану) “Кова” на Оштрељу. Састанку је присуствовало више особа (негдје око 10), а неке 
од њих су отворено изражавале скепсу, уз ријечи: “Ма ништа нећете наћи; нема ништа од тога; 
људи ће вам се смијати” и слично. То нас није поколебало, већ смо наредних мјесеци жестоко 
радили на прикупљању грађе и писању појединих поглавља монографије. Када смо се у прољеће 
2015. поново нашли у кафани (ресторану) “Кова” на Оштрељу, презентовали смо мање-више 
истом кругу људи шта смо урадили. Они су били најблаже речено изненађени. Ја сам имао само 
историјског дијела 150 страница, те сам га у наредним мјесецима морао скраћивати на око 100, 
како би се уклопио у укупну концепцију монографије. 
3 Колунић је мјесна заједница у саставу општине Босански Петровац. Ову мјесну заједницу чине 
Горњи Колунић, Доњи Колунић, Бујаднице, западни дијелови Ведрог Поља, Медено Поље и моје 
село Ревеник.
4 Латиновић, Смиљанић и Јеличић, 2016. Промоција је организована у основној школи у Колу-
нићу у суботу 30. априла, дан уочи Ускрса. Овом догађају присуствовао је велики број Колунића-
на и Ревеничана (оних који тамо живе и оних који су за ту прилику дошли), као и гостију.
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крајем априла 2018. године.5 Исте године, септембра мјесеца, учествовао 
сам на Округлом столу о стању наставе историје у основним и средњим 
школама у Републици Српској, који је организовала Академија наука и 
умјетности Републике Српске. Назив рада био је: Могућности истра-
живања локалне историје у основним и средњим школама у Републици 
Српској.6 Када сам добио позив да учествујем на научном скупу који 
је организовала Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине о 
историографији у периоду од 2001. до 2017. године, нисам имао дилему 
који рад да пријавим. Одмах сам знао да ће то бити анализа локалних мо-
нографија у нашој земљи у посматраном периоду. Нажалост, због личне 
заузетости нисам успио да присуствујем скупу, али ми је изузетно драго 
што је организатор омогућио слање свих радова који су били пријавље-
ни на скупу, без обзира на то да ли су били презентовани или не.

Босански Петровац

У апстракту рада најављено је да ће бити анализиране локалне моногра-
фије из западног и сјеверног дијела државе, тачније Босанске Крајине и 
Посавине. Природно је да кренем из оне области коју најбоље познајем, а 
то су локалне монографије моје матичне општине – Босански Петровац. 
У периоду од 2001. до 2017. појавило се више монографија у којима се 
обрађује комплетна петровачка прошлост или прошлост појединих села 
ове општине. Душан С. Ковачевић објавио је књигу Петровац у под-
ножју Грмеча, Клековаче и Осјеченице.7 Друго издање је много боље од 
првог. Не само да је по обиму веће, већ су и исправљене неке грешке уз 
допуне које су донијеле додатни квалитет овој монографији. Нажалост, 
критички апарат је слаб, изворна подлога је могла бити боља, као и упо-
треба адекватне литературе. На неким мјестима присутно је непотребно 
уопштавање чиме се губи повезаност и иде се више “у ширину” него у 
дубину. Аутор је математичар те је тешко било и очекивати познавање 
занатске стране и бар какве-такве критике објављених извора.

5 Назив реферата био је: Историографија на раскршћу – могућности новог смјера у истражи-
вањима. Тај рад требао сам објавити у часопису Друштвене и хуманистичке студије – Часопис 
Филозофског факултета у Тузли. Због своје аљкавости нисам испоштовао тражени рок за слање 
рада, те сам га недавно послао у Гласник Друштва архивских радника Републике Српске. Рад ће 
бити објављен у наредном броју који је тренутно у припреми.
6 Смиљанић, 2019.
7 Ковачевић, 1996; 2006.
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Некадашњи студент Филозофског факултета, а данас радни коле-
га аутора овог рада историчар Бошко Бранковић објавио је књигу о 
Петровцу од 1700. до 1918. године.8 Ово је много боља монографија у 
односу на Ковачевићеву. Извори и литература су коректни, уз одличан 
критички апарат. Ова монографија би била много боља да је коришћена 
и необјављена грађа из Архива Босне и Херцеговине (за аустроугарски 
период), али се искрено надам да ће то бити случај са другим издањем 
или посебном књигом која би била заснована на тој грађи.9 Исти аутор 
написао је књигу о цркви у селу Смољана четири године раније.10 У пи-
тању је његово прво дјело, које доноси податке не само о тој цркви, већ 
и о том селу, те као такво има историографски значај.

Највише књига које се непосредно тичу прошлости Босанског 
Петровца написао је учесник рата и револуције Никица Пилиповић 
Дајановић11 (1922) из Врточа. За нашу тему од посебног значаја је друго 
издање његове књиге Sabor u Vrtoču.12 У овом дјелу он је представио 
све породице тог села, уз навођење појединаца са генеалошким веза-
ма. Аутор је пензионисани пуковник ЈНА, дугогодишњи запосленик 
Генералштаба ЈНА у коме је био ангажован као стручњак за стране јези-
ке. Он је користио архивске фондове, али то није на одговарајући начин 
навео у својим дјелима. Такође, ни коришћење релевантне литературе 
му није јача страна. Много тога је написано и на основу сјећања, те ње-
гова дјела имају више карактер мемоарске литературе.13 Без обзира не те 
пропусте, његова дјела имају значај за историографију.

8 Бранковић, 2016. У питању је дорађени магистарски рад, одбрањен на Филозофском факултету 
у Бањој Луци. Иначе, он је истовремено и мој земљак. Родом је из села Смољана (данас мјесна 
заједница у општини Босански Петровац) из кога је и моја мајка.
9 У неколико прилика истраживао сам у Архиву Босне и Херцеговине у Сарајеву. Било је то при-
ликом припремања монографије о Колунићу, али и након њеног публиковања. Количина грађе о 
Босанском Петровцу је таква да би се без проблема могла штампати посебна књига о том котару 
за вријеме аустроугарске владавине само на основу тих необјављених извора. 
10 Бранковић, 2012.
11 Ово “Дајановић”, да не би било забуне, није његово друго презиме, већ је породични надимак. 
Наиме, у Врточу је био велики број Пилиповића, те су били подијељени у двије лозе како би се 
разликовали. Тако се биљеже Дајановићи и Зекановићи. Слично је било и у Колунићу са бројним 
породицама Ракића и Латиновића. Неки Ракићи су имали надимак Тајићи, а дио Латиновића 
Звонаревићи. Код нас у Ревенику бројна породица Тубића имала је свој огранак под надимком 
Гајичићи. По њима један дио Ревеника и данас има назив “Гајичића До”.
12 Dajanović, 1989; 2011.
13 Његова дјела су: Dajanović, 1989; Pilipović Dajanović, 2000; 2013; Pilipović, 2004; 2015. У јуну 
2017. године организовао сам у Бањој Луци промоцију свих његових дјела. Том приликом упо-
знао сам се са Никицом и морам признати да сам остао одушевљен – да човјек његових година 
(тада је имао 95) тако размишља, говори и користи се савременим технологијама (интернет) да 
је то готово невјероватно. У питању је истински феномен.
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Већ помињани Душан Ковачевић уочи смрти објавио је још једну 
књигу која се може сматрати локалном монографијом. У питању је ње-
гово дјело у коме је обрадио чак четири села петровачке општине (Бара, 
Буковача, Дринић и Ведро Поље).14 Малоприје наведено за његову књи-
гу о Петровцу вриједи и за ову о поменута четири села.

Борислав Чедо Мирковић, електроинжењер и истраживач аматер из 
Меденог Поља аутор је двије монографије, од којих се једна односи на 
село из кога је поријеклом, а друга на његову породицу.15 Ни у овом слу-
чају, природно, занатска страна није испоштована. У питању су дјела 
која су готово без иједне напомене. Међутим, количина сачуване грађе 
(гробља, усмено предање, сјећања аутора) је таква и толика да су оба 
дјела од значаја за даља историографска истраживања. Може се конста-
товати да је штета да Чедо, који је иначе рођен 1947. године и који живи 
у Канади, није као савјетнике или рецензенте ангажовао историчаре, јер 
би на тај начин његова дјела била много боља и квалитетнија.

Иако није у питању класична локална монографија, треба поменути 
и дјело Драгољуба Новаковића о свештеничкој породици Новаковића16 
која је своје парохије имала у Петровцу и Колунићу. Аутор није исто-
ричар, што се види по скромном списку извора и литературе које је 
користио, као и упадљивом одсуству критичког апарата. Међутим, не-
објављена грађа која је сачувана у овој породици приликом бјежања 
из Босанског Петровца у Београд 1941. године, као и слике које књига 
доноси, доприноси њеном значају за све оне истраживаче који ће се у 
будућности бавити историјом Петровца, прије свега у међуратном пери-
оду (1918–1941). 

Када је ријеч о Босанском Петровцу, треба поменути још двије књи-
ге, које су изашле у траженом периоду, али се поставља питање њихо-
вог карактера – да ли се могу сврстати у локалне монографије или не? 
Године 2010. изашла је књига познатог доктора поријеклом из Петровца 
Бране Деспота о Гимназији у том граду.17 Ова књига доноси преглед 
развоја школства, сјећања старијих професора, спискове ученика и 
краће биографије свих запослених у тој школској установи. Као таква 
је веома корисна за све оне који би се у будућности могли бавити ис-
траживањем прошлости Босанског Петровца у времену социјалистичке 

14 Ковачевић, 2007.
15 Мирковић, 2007; 2014.
16 Новаковић, 2014.
17 Despot, 2010.



114

Posebna izdanja  ANUBiH CLXXXVII, OHN 47/2

Југославије. Професор те Гимназије (предавао је Физичко васпитање), 
а једно вријеме био је и начелник општине Босански Петровац, Вид 
Јеличић објавио је књигу својих сјећања,18 која има карактер мемоара. 
Међутим, коришћење необјављене изворне грађе, посебно за период на-
кон Дејтонско-париског мировног уговора (вријеме када је Вид Јеличић 
био начелник општине 1997–2004) доноси његовом дјелу додатни зна-
чај, те представља полазну основу за истраживаче који ће се у будућно-
сти бавити нашом савременом прошлошћу.

Босанско Грахово

У вријеме када се завршавао рад на књизи о Колунићу, у прољеће 2016. 
године, посредством већ помињаног Рајка Латиновића, аутору овог рада 
јавио се Драгољуб Крнета, који је тада био при крају писања моногра-
фије о свом селу Зебе у општини Босанско Грахово. Тражио је од ауто-
ра овог рада да му буде рецензент, на што је добио позитиван одговор. 
Треба истаћи да је он завршио Електротехнички факултет у Бањој Луци, 
након чега је докторирао из области програмирања. Као истраживач 
аматер у свом рукопису имао је много грешака и недостатака, посебно 
у историјском дјелу. Указано му је на све пропусте и на литературу коју 
би требао користити. Послушао је рецензента у свему, те је сада његов 
рукопис почео да личи “на нешто”. На тај начин настала је добра локал-
на монографија о том селу. Ово је још један примјер више који показује 
колико је важна улога рецензента приликом писања локалних моногра-
фија. Књига, у којој је Крнета имао два коаутора, објављена је у љето 
исте године.19 Имајући у виду да су друга два аутора доктор педагошких 
наука проф. Милијевић и човјек из села Ђорђе Крнета, књига задовоља-
ва све стандарде једне добре локалне монографије. Наравно, и овдје је 
један од пропуста упадљиво одсуство критичког апарата, које је једним 
дијелом отклоњено коришћењем извора и релевантне литературе.

18 Jeličić, 2017. Неколико година раније изашло је прво издање истог назива, али са крупним 
штампарским грешкама, због чега се проф. Јеличић одлучио на друго издање, чији сам био ре-
цензент.
19 Крнета, Милијевић и Крнета, 2016. Промоција књига обављена је у Зебама на сеоску славу 
Огњену Марију (30. јул 2016) којој сам и сам присуствовао.
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Теслић

Најбоља локална монографија коју сам прочитао у посљедњих неколико 
година потиче од историчара и радног колеге аутора овог рада Драгише 
Васића. У питању је дјело о Теслићу у временском распону од 1878. до 
1941. године.20 Одлично дјело. Ако постоји нешто што би било блиско 
идеалном, онда је то ова књига. Читајући ово дјело може се констатова-
ти: благо Теслићу када има једног оваковог историчара и камо среће да 
сваки град и општина у нашој земљи има једног истраживача сличних 
квалитета. Заиста задивљује количина изворне грађе коју је искористио 
професор Васић за писање овог дјела. Не само да је искористио фондове 
Архива Босне и Херцеговине у Сарајеву, Архива Републике Српске у 
Бањој Луци, Архива у Добоју, већ је користио и објављену изворну грађу 
и релевантну литературу. Када се томе дода модерна концепција коју је 
примијенио, коначан успјех није могао да изостане. А он је такав да би 
његово дјело могло да послужи као оглед или узор за све оне који би 
у будућности одлучили да пишу локалне монографије о својим селима 
или градовима. 

Модрича

Сушта супротност томе јесте књига Радосава Симића о селу Скугрић 
у општини Модрича.21 Откуд ова књига уопште код мене и како сам је 
прочитао, одговор је једноставан. Наиме, моја супруга је из тог села, те 
сам приликом одласка у тазбину једном приликом добио ову књигу да 
прочитам. Аутор, иначе особа која је завршила Вишу туристичку школу, 
написао је скромну књигу и по обиму и по квалитету. Ако ништа друго, 
бар је био поштен, те је у наслову ставио “грађа за монографију”. У том 
дјелу нема напомена, изворна подлога заснива се готово у потпуности на 
усменим изјавама, а и литература је оскудна. Ако би у будућности неко 
почео озбиљније да се бави прошлошћу овог села, тешко да би Симићева 
књига уопште могла бити и полазна основа за истраживање.

20 Васић, 2014.
21 Симић, 2011.
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Мркоњић Град, Рибник, Јајце

Неке локалне монографије нису стриктно везане за село или град из 
кога долази аутор, већ садрже податке о више сусједних мјеста. Типичан 
примјер такве монографије јесте дјело доктора машинства Пантелије 
Дакића Велики траг у малом времену.22 Ова монографија доноси податке 
о више села са територија општина Мркоњић Град, Рибник и Јајце, на-
равно укључујући и саме градове. Чак садржи и неке податке о Оштрељу 
и Срнетици. Нажалост, нема напомена, нити списка извора и литерату-
ре, што битно умањује њену научну вриједност.

Гламоч

Са територије општине Гламоч прегледано је дјело Siniše Šolaka и Rajka 
Paštara Glamoč – foto monografija. Она садржи слике са објашњењима. 
Као позитивну ствар треба издвојити превод објашњења на енглески 
језик. Посебно су занимљиве слике из прошлости, међу којима се из-
двајају оне између два свјетска рата, као и оне из 60-их и 70-их годи-
на прошлог вијека. Додатни плус јесте појава неких слика надгробних 
натписа из средњег вијека. Нажалост, бројни су недостаци као што је 
одсуство напомена, садржаја и списка извора и литературе. Штавише, 
нема ни податка када је књига објављена, нити било шта о струци или 
занимању њених аутора. На основу посредних података (слике) готово 
са сигурношћу могу рећи да је из периода који је тема овог зборника 
радова (2001–2017).

Босанска Градишка (Градишка)

У истом периоду општина Босанска Градишка (Градишка) добила је 
више монографија, али је аутор овог рада успио доћи само до двије. 
Прва од њих јесте дјело Богдана Шмитрана Хроника поткозарског села 
Грбавци.23 Аутор је био официр ЈНА, те не изненађује да је највише 
пажње поклоњено времену Другог свјетског рата. Прије тога више од 
пола књиге чине обичаји, вјеровања, игре, сеоски занати и послови, те 
породице. У сваком случају у питању је корисна публикација. Позитивно 

22 Дакић, 2013.
23 Шмитран, 2002.
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је и то што садржи списак извора и литературе, па чак и напомене, ис-
тина у недовољном броју. Хронолошки друга монографија са подручја 
општине Босанска Градишка (Градишка) која је анализирана припада 
Мирку Врањешу под називом Љепота наших Романоваца.24 Занимљиво 
да је аутор такође био официр ЈНА. У питању је више мемоарска ли-
тература са посебним акцентом на Други свјетски рат и посљедњи рат 
у Босни и Херцеговини. Треба истаћи да више од пола књиге садржи 
Родослов породица из тог села. Велики недостатак ове књиге јесте одсу-
ство напомена и списка извора и литературе. 

Мркоњић Град

Са територије општине Мркоњић Град аутор овог рада је дошао до моно-
графије чији је аутор Раде Удовичић под насловом Бараћи и Бараћани.25 
Монографија садржи много историјских података, што не изненађује 
имајући у виду чињеницу да је аутору својим савјетима помогао акаде-
мик и познати историчар Милан Васић, како је истакнуто у Предговору. 
У питању је веома добра публикација, чију научну вриједност умањује 
недостатак критичког апарата. На крају се налази списак извора и лите-
ратуре, који нису одвојени, што је мањи пропуст. Други пропуст (више 
се односи на могућности анализе него на сам квалитет књиге) је тај што 
нема података о аутору, те не можемо да сазнамо којој струци припада.

Прњавор

Када је ријеч о општини Прњавор треба истаћи велики број моногра-
фија које су објављене у овом периоду. Овом приликом доносим њихов 
списак: Стотину година школе у Поточарима (Стазама прошлости до 
врата будућности); Бране Шушак, Љубић (не)испричане приче; Ненад 
Давидовић, Музиком кроз деценије; Монографија школе Хрваћани; 
Лицем према књизи; Миленко С. Бијелић, Хроника села Кремна са ос-
новним подацима о општини Прњавор и родослов породице Бијелић из 
села Кремна, Београд 2007; Драшко Маринковић, Дневне миграције ста-
новништва општине Прњавор, Бања Лука 2001; Петар Вида Матијевић, 
Хрваћани – завичај Матијевића; Здравко Недовић, Прњавор и његова 
околина; Blagoje V. Preradović, Vijačanska ratna razmeđa; Nedeljko M. 

24 Врањеш, 2006.
25 Удовичић, 2007.
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Sančanin, Dvije otadžbine u srcu; Dragana Simić, Donja Ilova – moj zavičaj; 
Драгана Б. Симић, Наше године – монографија школе у Шибовској; 
Недељко М. Санчанин, Завичају с љубављу; Nedeljko M. Sančanin, Ljepota 
zajedništva i različitosti, Prnjavor 2012; Недељко (Милована) Санчанин, 
Васкрсавање Ступља.26 Упадљиво је да уз имена аутора и наслове моно-
графија нема података када су и гдје објављени. Планирао сам да одем у 
градску библиотеку Прњавора и дођем до тих података, наравно уз пре-
гледање наведених публикација, али због објективних околности нисам 
успио у томе. Једино што са сигурношћу могу рећи јесте да ниједан од 
ових аутора није историчар. Са територије општине Прњавор прочитао 
сам дјело више аутора: Славољуба Лукића, Дамира Кљајевића, Бојана 
Вујиновића, Младена Стругара о средњовјековном насљеђу прњавор-
ског краја.27 Одлична књига, чија се научна вриједност повећава чиње-
ницом да су аутори (иначе комбинација археолога и богослова) открили 
више локалитета који чак нису забиљежени ни у Arheološkom leksikonu 
Bosne i Hercegovine с краја 80-их година прошлог вијека. Квалитету ове 
књиге допринијело је и ангажовање тада магистра, а сада доктора исто-
ријских наука Павла Драгичевића у улози рецензента. 

Шипово

Посљедња књига која ће овом приликом бити наведена односи се на под-
ручје општине Шипово. У питању је дјело етнолога Раде Раките о селу 
Јањ.28 Ради се о одличној књизи у којој је историјски дио квалитетно 
написан. Садржи мноштво података, прилоге у виду слика и записника. 
Критички апарат је солидан, али је недостатак у томе што нема списка 
извора и литературе.

План, реализација и сазнања

Аутор овог рада планирао је да утврди за сваку општину сјеверног и 
западног дијела Босне и Херцеговине (Босанска Крајина и Посавина) 
списак локалних монографија. Како би то било остварено, планирана 
је сарадња са студентима који долазе из тих општина, на сличан начин 

26 Списак ових књига настао је захваљујући помоћи студента историје Сретена Ђурића из 
Прњавора, коме и овом приликом изражавам захвалност.
27 Лукић, Кљајевић, Вујиновић и Стругар, 2015.
28 Ракита, 2003.
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као што је урађено за Прњавор. Након рјешавања списка, сљедећа фаза 
требала је да буде набављање тих монографија. Ако не свих, онда бар 
већине или једног дијела. Нажалост, нисам успио у томе. Схватио сам да 
је то посао који једна особа у кратком року не може да постигне. Да би 
се то остварило, био би неопходан тимски рад групе историчара. Чак и 
ако би се дошло у посјед једног дијела монографија, било би потребно 
више времена да се оне прочитају или бар прегледају. Дакле, јасно је да 
за овај неуспјех оправдање могу наћи и у субјективним и у објектив-
ним разлозима. Објективни су већ поменути, док се субјективни односе 
на мноштво других послова које обављам, а који спадају у сферу на-
ставно-научног рада. Када се томе додају и приватне обавезе, јасно је да 
би анализа свих монографија била посао који захтијева вишегодишњи, 
можда чак и деценијски рад. Међутим, и ово што је прикупљено и ана-
лизирано, довољно је да се извуку неки закључци о локалним моногра-
фијама у дијелу Босанске Крајине и Посавине у посматраном раздобљу 
(2001–2017). 

У периоду од 2001. до 2017. објављен је велики број монографија 
села, општина и градова. Од значаја за историографију, као и за ову тему, 
јесу монографије школа, предузећа, спортских клубова, културно-умјет-
ничких друштава и породица. Треба истаћи да се њихов број повећао у 
посљедњих неколико година. Као да постоји извјесно такмичење између 
појединих аутора ко ће написати више локалних монографија. Огромна 
већина тих монографија доноси, бар у кратким цртама, неке историјске 
податке везане за тему истраживања.

Занимљиво да је међу ауторима мало историчара. Преовладавају вој-
на лица у пензији, наставници и професори других наставних предмета, 
љекари, ветеринари, инжењери, доктори наука из других области, ту и 
тамо понеки промућурнији пољопривредник.29 Занимљиво да су то нај-
чешће особе у поодмаклој животној доби који своје пензионерске дане 
чине садржајнијим пишући монографије. Њихов труд је за сваку похва-
лу, јер најчешће то чине не из разлога личне промоције, већ прије свега 
да се локална збивања и личности сачувају од заборава који им озбиљно 
пријети. Поставља се питање у чему је онда проблем? Најкраће речено 
у квалитету ових монографија. У већини случајева њихови аутори не 
познају ни најосновније елементе историјске критике. Спољашња кри-
тика, односно критика текста, као и унутрашња критика, или критика 
29 До сличног закључка је дошао и Семир Хаџимусић у свом раду о изучавању локалне историје 
на подручју општине Лукавац. Више видјети у Hadžimusić, 2017. 
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исказа су им непознанице. Не разликују изворе и литературу. Не постоји 
критички апарат у виду напомена, те се њихова саопштења тешко могу 
провјерити. Понекад чак нема ни списка извора и литературе, а ако и 
постоји, онда је више него скроман. Архивски рад им је непознат. Мало 
је оних монографија чији се аутори позивају на необјављену грађу из 
архива. Стога не изненађује да је квалитет већине ових монографија у 
најбољем случају просјечан, можда чак и испод тога.

С друге стране, уочио сам једну позитивну страну. Гдје год су били 
ангажовани историчари као аутори или коаутори, те локалне моногра-
фије садрже веома добре и одличне осврте на прошлост села, града или 
општине. Такође, у оним случајевима када су историчари били анга-
жовани као рецензенти или само као савјетници аутора, квалитет тих 
монографија био би много већи у односу на првобитне верзије рукопи-
са. Закључак ове анализе био би да локалне монографије имају исто-
риографски значај (могућност коришћења података из њих, наравно уз 
адекватну историјску критику), али не и већи научни значај, односно 
валидне научне резултате. Занимљиво да је, без обзира на квалитет или 
неквалитет тих монографија, занимање за њих велико. Готово по прави-
лу сви примјерци књига се буквално “разграбе” од стране особа мјеста 
које је обрађено у монографији. Због тога се често јавља потреба и за 
другим издањем. Наравно, то је лако објаснити тиме да је људима за-
нимљиво све оно што им је блиско, што се односи на догађаје, процесе 
и личности из њиховог села, општине или града.30

Планови за будућност

У складу са тим закључком, као рјешење намеће се неопходност систе-
матског истраживања локалне историје. У њему би се најприје морали 
провјерити подаци до којих су дошли аутори претходних монографија из 
те области, извршити “теренски рад”, односно обилазак села, општина, 
градова, обавити разговоре са старијим становницима, затим изврши-
ти посјету вјерским објектима, укључујући гробља. Међутим, све то би 
било недовољно ако се не би приступило истраживању архива. Овдје 
прије свега мислим на Архив Босне и Херцеговине у Сарајеву, који мора 
бити прва и посљедња установа у сваком истраживању. Грађа из аустро-
угарског периода доноси податке о готово сваком селу и граду широм 
Босне и Херцеговине. Гријех је да се она не користи, тим више што 
30 Занимање је још и веће ако се у тим монографијама говори о особама из њихових породица.
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постоје објављени инвентари31 који се релативно лако и брзо могу ко-
ристити. И сам сам се у то увјерио прикупљајући грађу за монографију 
о Колунићу. Наравно, постоје и други архиви које би требало посјетити 
као што су Архив Републике Српске у Бањој Луци, Архив Унско-санског 
кантона у Бихаћу, Архив у Добоју, Архив Тузланског кантона у Тузли 
итд. 

Ко би се требао бавити писањем локалних монографија? Најбоље би 
било да то буду историчари, гдје год то услови допуштају. Идеално би 
било да пишу о својим селима или градовима. У њиховом одсуству (нпр. 
ако село или град немају своје историчаре), онда особе чије су профе-
сионалне компетенције најближе историјској науци. Наравно, било би 
неопходно са њима обавити курс из рада са изворима. Али у том случају 
упитно је какви би били резултати. Због тога још једном указујем на 
то да би било најбоље ангажовати историчаре, и то прије свега младе 
и талентоване истраживаче који су се истакли током основих студија 
или су успјешно окончали мастер студије из историје, а без посла су у 
струци. Тиме бисмо остварили двоструку корист. Добили бисмо квали-
тетне локалне монографије села, општина и градова, а већим дијелом би 
ријешили проблем незапослених историчара, који је све више присутан 
на тржишту рада.

Био би то посао општинског или градског историчара, који би 
обављао послове писања локалних монографија, промоција књига, на-
ступа приликом отварања изложби, фељтона за штампу, радио-емисија 
и документарних филмова са тематиком из локалне историје. Ако бисмо 
систематски кренули у тај пројекат (иницијатива преко катедри, одсје-
ка, факултета, универзитета, музеја, архива, академија, или удружења), 
сигурно бисмо имали више шансе за успјех у односу на појединачне по-
кушаје. Вјероватно би се при томе појавили отпори, а први би, вјерујем, 
био од стране надлежних институција (градова и општина) проблем фи-
нансија. У том случају као узор нам може послужити Задар као град у 
Републици Хрватској. Наиме, администрација овог града у посљедње 
вријеме успјешно аплицира на различите конкурсе министарстава нау-
ке, технологије, културе за додјелу финансијских средстава. На тај начин 
они су обезбиједили средства за писање неколико добрих локалних мо-
нографија села у задарском залеђу. Наравно, при томе они су користили 
и неке европске фондове за културу. Поред овог, постојала би могућност 
31 Инвентари су настали трудом архивских радника, због чега им сви ми истраживачи дугујемо 
бескрајну захвалност.
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још једног начина финансирања таквог потенцијалног радног мјеста за 
младе и талентоване, а незапослене историчаре (назвао сам га градски 
или општински историчар). У питању би била могућност зараде од про-
даје монографија локалне историје. На крају остаје отворено питање да 
ли би то потенцијално радно мјесто за историчаре било трајнијег ка-
рактера као стални посао или привременог карактера као рад док траје 
пројекат. Свакако да би прва опција била много боља. 

На крају апстракта указано је на могућност коришћења локалних мо-
нографија у основним и средњим школама како би ученици широм наше 
земље боље познавали своју локалну историју него што је то до сада 
био случај. Поставља се питање на који начин би се то могло остварити. 
Први приједлог (или како га ја називам план А) био би увођење пред-
мета под називом Локална историја, а који би се слушао у току једне 
школске године. Мој приједлог је да то буде или у завршном разреду ос-
новне школе, или у једном од три или четири разреда средње школе, при 
чему би наставно оптерећење било један час седмично. Друга опција 
(називам је план Б) била би да се у оквиру постојећег предмета Историја 
у току једне школске године (на исти начин као што сам малоприје на-
писао) повећа броја седмичних часова за један, те да се ти часови иско-
ристе за обраду градива из локалне историје. И једна и друга опција су 
прихватљиве, а од њиховог прихватања и спровођења у дјело користи би 
биле вишеструке. Свакако најважнија би била много веће знање ученика 
о прошлости свог ужег завичаја. Ништа мања корист односи се и на саме 
професоре историје, чија би наставна норма била осигурана, уз могућ-
ност запошљавања оних професора историје који или не раде у струци, 
или уопште не раде.

Закључак
У периоду од 2001. до 2017. године објављен је велики број локалних монографија у 
Босни и Херцеговини. У питању су највише монографије села, док су монографије 
градова нешто мање заступљене. Податке за локалну историју садрже и монографије 
о школама, предузећима, спортским клубовима, културно-умјетничким друштвима и 
породицама. У раду су анализиране монографије из западног и сјеверног дијела наше 
земље (Босанска Крајина и Посавина). Чини се да су локалне монографије све попу-
ларније и да се више читају у односу на научна дјела из опште и националне исто-
рије. Мноштво локалних монографија истовремено не доноси посебно висок квалитет. 
Штавише, могло би се рећи да је квалитет већине тих монографија просјечан, па чак 
и испод тога. Проблем је што локалне монографије већином пишу особе које нису 
историчари, нити имају било какве основе из историјске критике. Обично ови аутори 
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не разликују изворе и литературу. Код већине у њиховим дјелима не постоји критички 
апарат у виду напомена, те се њихова саопштења тешко могу провјерити. Понекад чак 
нема ни списка извора и литературе, а ако и постоји, онда је више него скроман, док им 
је архивски рад непознат. Гдје год су били ангажовани историчари као аутори или коау-
тори, те локалне монографије су много бољег квалитета. Слично се може рећи и за оне 
монографије чији су рецензенти били историчари. Према томе, већина локалних мо-
нографија има историографски значај, али не и већу научну вриједност. Као рјешење 
намеће се неопходност систематског истраживања локалне историје у коме би било 
најбоље ангажовати историчаре, и то прије свега младе и талентоване истраживаче 
који су се истакли током основих студија или су успјешно окончали мастер студије из 
историје, а без посла су у струци. На тај начин би се остварила двострука корист: до-
били бисмо квалитетне монографије села и градова, а већим дијелом бисмо ријешили 
проблем незапослених историчара, који је све више присутан на тржишту рада. Био би 
то посао општинског или градског историчара, који би обављао не само послове пи-
сања локалних монографија, већ и друге послове из сфере јавног и културног живота 
општине или града у коме живи. Да би се ова племенита идеја остварила, неопходан је 
заједнички наступ катедри, одсјека, факултета, универзитета, музеја, архива, академија 
или удружења према институцијама власти. Такође, у будућности би се требало анга-
жовати с циљем бољег изучавања локалне историје у школама. Спровођење у дјело ове 
идеје донијело би вишеструку корист – веће знање ученика о прошлости свог ужег за-
вичаја и осигурање наставне норме, уз могућност запошљавања оних професора исто-
рије који не раде у струци.

 
Local monographs in part of the Bosnian Krajina  

and Posavina (2001-2017)

Conclusion 
Many local monographs were published in Bosnia and Herzegovina in the period between 
2001 and 2017. Most of the monographs were related to villages, while the monographs 
of cities were somewhat less represented. Local history data also includes monographs on 
schools, businesses, sports clubs, cultural and artistic societies and families. This paper anal-
yses the monographs from the western and northern parts of our country (Bosnian Krajina 
and Posavina). Local monographs seem to be increasingly popular and are read more than 
scholarly works in general and national history. Many local monographs at the same time 
do not deliver particularly high quality. Moreover, the quality of most of these monographs 
could be described as average or even below that. The problem is that local monographs are 
mostly written by persons who are not historians nor have any foundation in history criticism. 
Usually these authors do not distinguish between their sources and literature. Works by most 
of them do not have a critical apparatus in the form of notes, and their records can hardly be 
verified. Sometimes there is not even a list of sources and literature, and if there is one, it 
is modest at best, while their archival work is unknown. Wherever historians were hired as 
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authors or co-authors, these local monographs are of much better quality. Similar can be said 
of those monographs whose reviewers were historians. Therefore, most local monographs 
have historiographic significance but not greater scientific value. The necessity of systematic 
study of local history imposes itself as the solution, where the best course of action would 
be to engage historians, especially young and talented researchers who have distinguished 
themselves during their undergraduate studies or have successfully completed master studies 
in history, and yet are jobless in their profession. This would create a dual benefit: we would 
get better quality monographs of villages and cities and, for the most part, would solve the 
problem of unemployed historians, who are increasingly present in the labour market. This 
would be a job for a municipal or city historian, who would not only do the work of writing 
local monographs, but also other tasks in the sphere of public and cultural life of the munici-
pality or city in which they live. In order to realize this noble idea, it is necessary to have joint 
approach of the departments, faculties, universities, museums, archives, academies, or asso-
ciations towards the institutions of government. Furthermore, greater engagement is needed 
in the future in order to ensure better study of local history in schools. The implementation 
of this idea would bring multiple benefits – greater knowledge of students about the past of 
their homeplaces and securing a teaching standard, with the possibility of hiring those history 
professors who do not work in their profession.
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