РЕЦЕНЗИЈА
Одавно су људи схватили да усмено и на сећањима засновано преношење знања
није ни ваљан ни сигуран начин, пре свега због чињенице да су сећања веома осетљива и
поразна у судару са протицањем времена и да због тога никако не могу бити ни меродавни
ни поуздани документи, посебно тамо где је недопустива импровизација и где је егзактност
приоритет. Сва та несигурност нестала је на срећу управо у тренутку када су пронађене
најпре хартија, а потом и књига да би са њима био трасиран један сасвим нови пут
бележења и стварања мостова међу генерацијама, пут који и данас важи као магистрални
иако му у том контексту увелико парирају модерни и разноврсни облици комуницирања.
Можда зато што срцем и душом припадам једном другом помало већ одлазећем времену
ја ипак највише волим, поштујем и верујем у књигу и зато се увек и радо одазивам свим
активностима везаним за њено настајање и њен каснији даљи живот.
Из горе наведених разлога прихватио сам да прочитам и из свог угла прокоментаришем
штиво које је сачињено да би се на једном месту сакупило и од заборава сачувало све
што је везано за кошаркашки спорт у несељеном месту Житиште које је уједно и центар
истоимене општине. Све оно што се догодило међу житиштанским кошевима у протеклих
25 година, а што је период који итакако мора да импонује сваком који воли овај спорт, али
и сваком оном који зна како је тешко у тако дугом временском циклусу обезбедити услове
за свакодневни живот и рад носиоца активности некада КК “Пластика”, а данас КК “Свети
Ђорђе”.
Прочитавши страну по страну понуђеног радног материјала, прво што ми се
наметнуло била је чињеница да су његови аутори учинили максималне напоре да сачине
право монографско дело препуно реалних и истинитих података од почетних дана настанка
кошарке па све до текуће 2004. године. Да прикажу еволуцију и саме спортске гране, али
и еволуцију матичног колектива, а касније и осталих клубова у општини. Хронолошки,
годину по годину, такмичење по такмичење, са актерима, играчима, тренерима и људима
који су на било који начин помагали да клуб проживи четврт века и ево дочека јубилеј
којим се може похвалити мали број субјеката у читавом Средњем Банату па и шире у
Покрајини. Учињен је притом и напор да се не заборави ни сарадња са играчима који су
носили дрес “Пластике” и “Светог Ђорђа” а нису из Житишта, да се не заборави ни сарадња
са клубовима из града Зрењанина и околине, да се не забораве ни спортски учитељи, ни
сарадња са матичним Окружним кошаркашким савезом Зрењанин ни са осталим гранским
асоцијацијама. Подвучено је чини се све оно што треба да буде подвучено и посебно су
са пијететом и поштовањем истакнути сви заслужни појединци што је по мени додатни
квалитет ове књиге.
Све у свему једна врло коректна и квалитетна документарна творевина настала да се
њоме прикаже живовање исто тако једног квалитетног, тачније једног од најквалитетнијих
Банатских клубова. Лично веома ценим житиштанску кошарку и радујем се да је овакав
јубилеј дочекала са тако добро организованим клубом и са екипом људи и ентузијаста
која је већ потврдила да је способна да организује и спроведе многе озбиљне активности
из области кошаркашког спорта. Отуда свима њима желим нове успехе и јубилеје, желим
више оваквих књига и то не само, како сам већ истакао да би се учињено сачувало од
заборава, већ и као могући додатни мотив за неке долазеће генерације играча и људи који
ће се у будућности бринути да се традиција настави и да све и даље тече успешно као и у
протеклих 25 година.
С’ поштовањем
Гојко Новаковић
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