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Реа Какамбура, Животне приче. Биографски приступ у савре-

меном лаографском истраживању. (Ρέα Κακάµπουρα, Αφηγήσεις 

ζωής. Η βιογραφική προσέγγιση στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα. 

Εκδόσεις ∆ιάδραση. Αθήνα 2011. 503 стр.) 
 
 
У Атини је, 2011. године, објављена монографија Животне приче. 

Биографски приступ у савременом лаографском истраживању. Ау-
торка је Реа Какамбура, доцент на предмету лаографија на Педагош-
ком одсеку за основно образовање Атинског универзитета.  

Књига се бави историјом биографског приступа у интерпретатив-
ном разумевању друштвених и културолошких феномена, у наукама 
као што су социологија, социјална антропологија, социјална психоло-
гија, студије културе, филологија, лаографија итд. Посебна пажња је 
посвећена употреби биографског приступа у савременој грчкој лао-
графској истраживачкој пракси у мултидисциплинарном дијалогу.   

Књига је подељена у три веће целине. У првом делу, пажња је по-
свећена биографском методу и друштвеним наукама, у међународним 
оквирима и у Грчкој. Други део посвећен је архиви животних прича 
која се налази на Педагошком одсеку за основно образовање Атин-
ског универзитета. Ауторка упознаје читаоце са методологијом фор-
мирања архиве животних прича, статистичким анализама и сл. У овој 
архиви се налазе интервјуи у аудио, видео и писаном облику које су 
прикупили студенти Педагошког одсека у оквиру наставе лаографије 
коју је, у периоду 1989-2001, држао проф. Михалис Г. Мераклис, а од 
2002. до данас – Реа Какамбура. У трећем делу, налазе се прилози у 
вези са подацима о интервјуима и о особама које су у њима 
учествовале, као и упутства-водичи за биографски интервју са одрас-
лом особом и други, прилагођен дечијем узрасту. На крају моногра-
фије је дат исцрпан списак литературе.  

Кроз представљање личних и породичних искустава казивача 
приказан је дијалектички однос индивидуалног и колективног. У сту-
дији је анализиран процес стварања 466 животних прича које се на-
лазе у архиви и социокултуролошке карактеристике казивача. Ова 
студија представља вишеструко инспиративно и подстицајно научно 
дело. Архивирање интервјуа у циљу стварања базе података која мо-
же да се користи у неким новим истраживањима представља неоп-
ходност и у домаћим научно-истраживачким центрима.  
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