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ПРЕДГОВОР

Феномен понашања предмет је истраживања још од античког доба и 
појаве првих филозофских дела. Ипак, самосталне научне дисциплине чији 
је предмет изучавања понашање сматрају се релативно младим. Последњих 
година уочљив је тренд пораста научног, али и општег интересовања за фе-
номен понашaња, а евидентно је и увођење ове тематике у наставу на вели-
ком броју високошколских установа. На Факултету за специјалну едука-
цију и рехабилитацију Универзитета у Београду предмет Биолошке основе 
понашања уведен је школске 2015/2016. године на студијском програму 
Дефектологија, модул Сензомоторичке сметње и поремећаји. Избор тема 
и њихов садржај у овом уџбенику превасходно су прилагођени будућим 
дефектолозима, али ће, верујем, бити корисни и студентима на другим фа-
култетима и високим школама где се сличне теме изучавају у оквиру на-
ставних предмета који се пре свега баве хуманим понашањем. Знања из об-
ласти физиологије, генетике, психологије, неурологије и биологије уопште, 
које студенти стичу током школовања, од значаја су за лакше праћење и 
разумевање садржаја овог уџбеника. Желео сам да уџбеник не буде преоби-
ман и да студентима буде од помоћи у разумевању биолошких механизама 
који управљају понашањем човека.

Како је људско понашање структурно изузетно сложен феномен, јас-
но је да његово истраживање захтева интердисциплинарни приступ, као 
и синтезу научних сазнања из неуронаука, психологије, етологије, генети-
ке, антропологије итд. У изучавању биолошких основа понашања постоји 
велики број питања на која наука још увек нема потпуне одговоре. Брзи 
развој неуронауке оставља наду да ћемо у релативно скоријој будућности 
добити одговоре на већину ових питања. Један од основних циљева овог 
уџбеника је да читалац стекне знање којe ће му омогућити да разуме био-
лошке механизме феномена понашања, али и да буде у стању да и сам по-
ставља нова питања. Чињенице и ставови изнети у овом уџбенику одраз су 
тренутног стања у веома динамичној области којој припада бихевиорална 
неуронаука и због тога су подложни евентуалним даљим изменама и допу-
нама у времену које предстоји. 

За све коментаре, сугестије и критике читаоци ме могу контактирати 
на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију – Универзитета 
у Београду, или путем електронске поште: dragan.marinkovic@hotmail.com

Београд, 2017.       Аутор


