Zaznamenali sme
V závere roku 2014 sa na pulty kníhkupectiev dostala útla knižočka
mapujúca históriu Prievidze netradične – prostredníctvom pohľadníc.
Teraz sa do rúk Prievidžanov dostáva jej pokračovanie.

Prievidza na nových pohľadniciach

J

ej autor, zberateľ pohľadníc, milovník histórie a dlhoročný poslanec
prievidzského zastupiteľského zboru Michal Dobiaš sa o tomto svojom vydavateľskom počine vyznal: „V roku 2014 som vydal prvú knihu
Prievidza na starých pohľadniciach. Už vtedy som túžil, ako každý autor,
aby sa knižka páčila. Aby mohla ukázať čaro pohľadníc širokej verejnosti,
aby na tváre ľudí prinášala radosť, úsmev a pekné spomienky. Za niekoľko
mesiacov od vydania sa vypredal takmer celý náklad 3000 kusov a jej úspech ma nesmierne potešil. Stala sa najpredávanejšou knihou v Prievidzi.
Dnes, po dvoch rokoch, prinášam Prievidžanom jej pokračovanie. Prievidza
na nových pohľadniciach. Knižka, ktorá sa vám zahryzne priamo pod kožu.
Je ešte osobnejšia, ešte emotívnejšia.“
Pokiaľ sa prvá knižka zaoberala obdobím od konca 19. storočia (od čias
vzniku prvých prievidzských pohľadníc) po rok 1945, jej pokračovanie
začína týmto rokom a končí, vlastne ani nekončí. Prechádza do súčasnosti,
do našich dní. Po vydaní tohto dielka sa objavilo množstvo správ, komentárov aj hodnotení. Žiadny z nich však nehovoril o atmosfére tvorby tohto
dielka. Autorský tím pod vedením Michala Dobiaša z jeho zbierky vybral
z viac ako 200 povojnových pohľadníc 120, ktoré najviac dokumentovali
vzhľad a premeny Prievidze v rokoch 1945 – 2015. Nasledovalo bádanie
po verejných i súkromných archívoch, ktorého výsledkom bola databáza
rokov a udalostí, výstavby a zmien vzhľadu jednotlivých budov i celých
sídliskových komplexov a dôležitých míľnikov v najnovších dejinách nášho
mesta. Potom to boli hodiny a hodiny sedení nad popismi pohľadníc, korektúry textov, rozhodovanie o grafickom vzhľade, formáte, farbe obálky…
Výsledkom je knižočka, sprevádzajúca čitateľa históriou Prievidze,
ktorá nám je dôverne známa. Veď my všetci, Prievidžania, sme jej tvorcami.
Je naša a o nás. Neveríte? Začítajte sa do jej stránok.
Erik Kližan (1977)

Prievidzský občasník 4/16

27

