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Атмосфера на градским улицама

Са изложбе
„Ваљево
1914–1915.
град болница”
(Фото Народни
музеј Ваљева)

Сликарка Надежда Петровић била је болничарка у Ваљевској болници

ФОТОРЕПОРТАЖА

Нова димензија прошлости

КАД ЈЕ ВАЉЕВО БИЛО ВОЈНА БОЛНИЦА
Др Владимир
Кривошејев,
директор
Народног музеја
Ваљево
(Фото С. Ћирић)
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Мобилизација у граду на Колубари

Преношење рањеника 1914. године
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рбија је кроз векове била поприште битака, простор на којем су наши људи до последњег атома војевали за отаџбину, за своју и слободу народа.
Наш народ прашта, али памти злочине страних завојевача. Много је
светлих примера дела наших људи да се не забораве догађаји из прошлости. Тако је у припреми изузетна изложба о Ваљеву који је својевремено био претворен у град-болницу. Посетиоци виртуелне изложбе
„Ваљево 1914 -1915 – град болница” ускоро ће преко интернета моћи
да виде како данас изгледају локације на којима су пре сто година били
објекти чувене ваљевске болнице
Осим у стандардном облику, са уобичајеним паноима, експонатима и
каталозима, изложбу ваљевског Народног музеја „Ваљево 1914 -1915 –
град болница”, која од прошле године увелико обилази Србију, посетиоци могу да виде и у дигиталним формама које се стално унапређују.
Урађена је фејсбук страница која већ има више од две хиљаде пратилаца, захваљујући помоћи Министарства културе приређен је сајт
www.valjevo-hospital.org који представља прави виртуелни музеј са анимацијама музејских дворана и изложбеним паноима који враћају у време ратних страдања од епидемије тифуса... Уз све то, захваљујући модерним технологијама и ентузијазму заљубљеника у историју, посетиоци виртуелне изложбе ускоро ће преко интернета моћи да виде и како
данас изгледају локације на којима су се пре сто година налазили
објекти чувене ваљевске болнице.
Међу 29 пописаних објеката у којима су у Ваљеву 1914-1915 били
смештени рањени и болесни, биле су две сталне болнице – Окружна
цивилна, лоцирана делом у кругу данашње војне амбуланте ваљевског
гарнизона у Улици војводе Мишића, и Војна болница Дринске дивизије,
која се налазила у Поп Лукиној улици у центру града. Било је и шест
резервних болница, смештених по некадашњим касарнама, које су биле празне јер се војска налазила на фронту, а као резервне болнице
искоришћене су и зграде Гимназије и суда, прича Владимир Кривошејев. Како се епидемија тифуса ширила, заузимани су оближњи објекти
и претварани у болничка одељења. Из Гимназије је вишак пацијената
пребачен у тадашњу основну школу, данашњи Народни музеј, а затим
су заузети и хотел „Гранд”, кафана „Златибор” и други објекти.
– Недавно нам се јавио инжењер геодезије из Новог Сада Ђорђе Ра-

Бурад у којима
се искувавала
одећа оболелих од тифуса
донић и понудио да, користећи интернет и познати сервис Gugl
strit vju, бесплатно уради виртуелну шетњу кроз Ваљево и обилазак места на којима су биле смештене хиљаде рањених и болесних. У граду је пописано укупно 29 таквих објеката, а лоцирано
је 27. Овај програм се приводи крају и ускоро ће бити постављен
на сајту www.valjevo-hospital.org – најављује др Владимир Кривошејев, историчар, директор Народног музеја Ваљево. – „Шетња”
почиње тако што се пред посетиоцем на екрану појављује план
града са уцртаним местима некадашњих болничких објеката, који
су обележени са три врсте симбола – једни означавају редовне,
други резервне болнице, а трећи проширена одељења тих болница – објашњава Кривошејев. Кликом на неки од симбола отвориће се картица са комплетнијом информацијом о том објекту на
српском, енглеском и француском језику, уз објашњење шта је он
био у изворном облику и од када је претворен у део болнице.
– На картици ће бити означен и линк за обилазак простора.
Кликом на њега отвориће се прозор Gugl strit vjua који вас доводи
пред тај објекат данас, односно пред место где се тај објекат некада налазио. Неки од тих објеката могу се видети у изворном
облику, пошто постоје и данас, други ће моћи да се виде у измењеном, данашњем издању, док је неке „прогутао” развој града,
тако да их више нема, али ће бити приказана тачна локација где
су некада били, с оним шта се ту данас налази, а што је Gugl strit
vjua забележио – наводи директор ваљевског музеја. И додаје да
је све ово више од уобичајене дигиталне анимације, пошто нас
сада модерна технологија из виртуелне враћа у праву, данашњу
стварност, показујући нам стварни, данашњи изглед објеката или
локација некадашње болнице.
На овај начин сваки посетилац, ма где на планети био, моћи ће
не само да погледа изложбу о ваљевској болници у виртуелном
облику, већ и да види, доживи, „уђе” у простор где су се објекти
ваљевске болнице налазили. Да направи историјску туру кроз
град који је пре сто година био место великог страдања.
– Оно на чему смо стално инсистирали јесте чињеница да овде није реч о ваљевској болници, већ о Ваљеву – граду болници!
У то суморно време цео град је био претворен у болницу, сви ови
објекти били су, у ствари, болничке собе, док су градске улице
биле болнички ходници. То је суштина приче која се и на овај технолошки модеран начин додатно оживљава – истиче др Владимир Кривошејев.

Касарна 17. пука такође је била болница
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ВОЈНИ

Oficirska sabqa
i paradni bode`i
kroz vreme i sve~anosti

GLASILO VOJNIH PENZIONERA SRBIJE

•

Godina HIV

• Бroj 145 • ФЕБРУАР 2016.

Дани сећања на агресију НАТО-а
на Србију (СРЈ) 1999. године

ЖИВОТ ЈАЧИ ОД БОМБИ

Paradni bode`i
• kopneni
• vazduhoplovni
• mornari~ki
Tel: 011/316-24-88.
011/377-15-22,
Web: www.statusstil.com

060/676-88-01
E-mail: office@statusstil.com

bode`a
cene рата
sabqi • standardna ... 64.000,00
+ PDV paradnih
20 mese~nih
САБЉЕ: rata
25 месечних
БОДЕЖИ:
20 месечних
рата

.......–44.000,00
+ PDV
• posrebrena
... 68.000,00
+ PDV • pozla}enрата
стандардна..................месечна рата- 3.400
дин.
посребрен...........месечна
2.460 дин.
+ PDV
• pozla}ena
..... 73.000,00
+ PDV • posrebren.....
посребрена................. месечна рата - 3.600
дин.
позлаћен.............месечна
рата –39.000,00
2.880 дин.
позлаћена.................... месечна рата - 3.800 дин.
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