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Pagpapakahulugan sa Kasaysayang Pampook

• “malilit na pag-aaral ng kasaysayan na kaiba sa mas malalaking pag-
aaral tulad ng pambansa at pandaigdig.” (Veneracion, 1992)

• “sistematikong paglalahad ng kasaysayan ng partikular na bayan, 
probinsiya o rehiyon.” (Boquiren, 2002)

• “pinapaksa rito ang kasaysayan ng sariling barangay, bayan, lalawigan
at/o rehiyon na nakapaloob sa dalumat ng kasaysayang local… ‘na
bahagi ng higit na masaklaw na kasaysayan… ng bansa…” (Navarro 
2000/2012)

• “salaysay na may saysay sa isang tiyak na geograpikong lokasyon. 
Bilang disiplina ng kasaysayan, nakalagay ang alinmang naratibo rito
sa istruktura ng panahon…” (Elumbre, 2012)



Kasaysayang Pampook
Bagong Kasaysayan version



Nasusulat/ipinapahayag sa wikang pambansa.

• “Para kanino?”



“gumagamit din ng iba’t ibang uri ng batis”

• “tunguhin ng pagsulat ng kasaysayang pampook ang paggamit ng mga
metodo at teknik ng… bagong kasaysayan – hindi nalilimita sa
paggamit ng mga nakasulat na dokumento lamang, o sa mga pisikal
na ebidensiya gaya ng artifact, kundi gumagamit din ng iba’t ibang uri
ng batis ng ebidensiya, kahit ano, hangga’t may kinalaman at 
kabuluhan sa tao…” (Boquiren, 2002)



“paggamit ng hindi lamang iisang disiplinal na
ispesyalisasyon ng mananaliksik”
• “Katangian din ng bagong kasaysayan… ang paggamit ng hindi lamang

iisang disiplinal na ispesyalisasyon ng mananaliksik, kundi ng 
perspektiba at maging pamamaraan ng iba’t ibang larangan pa ng 
pag-aaral” (Boquiren, 2002)



“Iba sa ‘tradisyunal’ – batay sa mga uri ng 
tanong na nais nitong sugutin.”
• Ano ang internal na dinamismo ng komunidad: ano ang mga pattern 

ng pamumuhay sa iba’t ibang panahon? Ano ang relasyon ng mga
patterns na ito sa mga naganap sa nakaraan? (Veneracion, 1989)



Isinulat ng “taga-loob”

• “Taga-loob ang nakakaunawa sa kanyang pook, ang tagapagdala ng 
kalinangan nito.” (Elumbre, 2012)



“Makikita sa piryodisasyon ang partikularidad
ng karanasang lokal”
• “Mahalagang makita ang partikularidad ng karanasang lokal na hindi

lamang basta itinatali sa mga ikutang pangyayari sa pambansang
kasaysayan” (Elumbre, 2012; Teodoro, 2001)

• “… may sariling kakanyahan batay sa panloob nitong pagsusuri sa
lipunan ng pook… Hindi nakatali ang pagpapanahon nito sa
pagpapanahong pambansa… “(Veneracion, 2012)



“Nakatuon sa kabuuan ng bansa”

• “Napakaimportante pa naman ang pampook na kasaysayan sa
pagpapalaganap ng isang pangkalahatang kamalayan ng pambansang
kasaysayan. Sa aking pakiwari hindi maihihiwalay ang kasaysayang
pampook sa kasaysayang pambansa. Walang awtonomiya ang
kasaysayang pampook; bahagi siya ng pangkalahatang disiplinang
nakatuon sa kabuuan ng bansa.” (Salazar, 1985)




