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ПРЕДГОВОР

У тешким временима као што су природне и антропогене 
катастрофе, на површину избијају нестручне и лоше одлуке 

челних политичара који се руководе ускогрудним уместо јавним 
и дугорочним интересима целокупног друштва.

Владимир М. Цветковић

Књига Митови о катастрофама: истине и заблуде предста-
вља богату ризницу података о најактуелнијим и највише упо-
требљаваним митовима из области студија катастрофа, који се 
разликују по својој морфологији и друштвеној функционално-
сти. Вешто и проницљиво објашњавајући супротстављене на-
чине интерпретације понашања људи у условима катастрофа, 
аутори на интересантан, зналачки и довитљив начин елабори-
рају опште митове о катастрофама, митове из домена здрав-
ства, као и из домена пружања хуманитарне помоћи. Непреки-
дно трагајући за откривањем истине и заблуде, аутори на вир-
туозан и научно прихватљив начин преиспитују многобројне 
митове: природне катастрофе су изузетни и ретки догађаји; 
катастрофе убијају насумично без поштовања економског или 
социјалног статуса; технологије ће спасити свет од природних 
катастрофа; земљотреси су природне опасности које проузро-
кују велике људске жртве; природне катастрофе слабе морал 
погођене заједнице; неодлучност људи за евакуацију у условима 
катастрофа; након катастрофе, ствари се враћају у нормалу у 
року од неколико недеља; привремена насеља су идеална стамбе-
на решења за жртве катастрофе; преоптерећеност најближе 
болнице пацијентима недалеко од места катастрофе; донације 
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крви су у условима катастрофа неопходне; жртве катастро-
фа развијају „синдром катастрофе”; природне катастрофе ст-
варају епидемије заразних болести; мит о паничном понашању 
људи у условима катастрофа; катастрофе проузрокују анти-
социјално понашање, итд. Увреженост и општеприхваћеност 
споменутих митова о катастрофама, напросто намећу потребу 
спровођења мултиметодских истраживања, имајући у виду да 
њихово употребљавање унапређује или уназађује организо-
вање интегрисане и ефикасне заштите људи и материјалних 
добара од природних и антропогених катастрофа.

Осим непроцењивих теоријских елаборација, аутори у науч-
ној монографији представљају импресивне и обилне резултате 
квантитативног истраживања у којем се испитује ниво употре-
бе митова о катастрофама. Полазећи од чињенице да је свако 
понашање које није засновано на научним чињеницама домен 
митског тумачења стварности, вишеетапним случајним узор-
ковањем спроведено је свеобухватно истраживање на подручју 
Београда, на узорку од преко 250 испитаника. Добијени подаци 
су анализирани и интерпретирани коришћењем статистичких 
техника, као што су: стандардна вишеструка регресија, хи-ква-
драт тест, једнофакторска анализа варијансе, t-тест и Пирсонова 
линеарна корелација. Резултати истраживања приказаног у мо-
нографији могу бити искоришћени од стране доносиоца одлука 
у Србији за потребе унапређења свеобухватне припремљености 
за реаговање у природним и антропогеним катастрофама.

Аутори захваљују рецензентима – проф. др Владимиру Ја-
ковљевићу, проф. др Славољубу Драгићевићу, проф. др Бојану 
Јанковићу и проф. др Срђану Милашиновићу, који су умного-
ме допринели модерности и унапређењу структурираности и 
садржајности научне монографије. Посебну захвалност аутори 
дугују својим породицама које су им пружиле несебичну подрш-
ку и биле ослонац током писања монографије. 



1. УВОД

Велика амбиција је страст великог карактера. Људи обдаре-
ни њоме могу радити врло добре или врло лоше ствари. 

Све зависи од принципа који их усмеравају. 

Наполеон Бонапарта

Катастрофе су постале учесталије и разноврсније и, без об-
зира да ли су креација човека или природе, свакодневно угро-
жавају људе, материјална и културна добра, као и животну сре-
дину. Последњих деценија приметан је тренд повећања броја 
катастрофа у свету. Због све веће учесталости, разноврсности и 
присутности у животима људи, као и њиховог значаја за чове-
ка, материјална добра и животну средину, развио се низ митова 
о понашању људи у условима катастрофа. Популарна култура и 
научна елита нису сагласне у вези са употребом већине митова 
о понашању људи пре, током и након катастрофа, као пожељним 
обрасцима понашања. 

И док се медијска јавност служи неприкладним средствима, 
попут објављивања неистинитих информација у циљу макси-
мизације профита, на тај начин свесно наносећи штету жртвама 
погођеног подручја, научна елита (Quarantelli, 1972; Quarantelli 
& Dynes, 1973; Morgan & De Goyet, 2005; Heide, 2005; De Goyet, 
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