Издавачка кућа „Језици словенских култураˮ једна је од највећих научних издавачких кућа у
Русији, која објављује књиге и периодичне публикације из различитих области друштвених наука
попут лингвистике, нарочито когнитивне лингвистике, психологије, филологије, књижевне критике,
историје културе, светске и националне историје, филозофије и археологије. Објављују се и
популарна научна издања о овим и сродним темама. Последњих година наведена подручја се
проширују и допуњују следећим областима: психолингвистика дечјег говора, еволуција човека и
његовог језика, систем комуникације међу животињама, општа теорија развоја, неуробиологија, итд.
Издавачка кућа „Језици словенских култураˮ је за безмало двадесет осам година постојања објавила
више од 1.300 научних публикација.
Почетни кораци били су повезани са жељом да се објаве радови две светски познате домаће школе:
Семиотичке школе Москва-Тарту (Вяч.Вс. Иванов, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский и
др.) и Московске семантичке школе (Ю.Д. Апресян, И.А. Мельчук и др.), које су почетком
деведесетих година 20. века, у доба деконструктивизма, биле још увек недоступне општој научној
заједници. Упоредо са овим програмом, који је успешно реализован, фокус је био и на припреми и
објављивању научних радова истакнутих руских научника који нису директно повезани са овим
школама као што су С.С. Аверинцев, Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, М.Л. Гаспаров, А.А. Зализняк, Е.А.
Земская, Н.И. Толстой, Ю.С. Степанов, С.А. Старостин, Е.Н. Черных, В.Л. Янин и многи други.
Значајно место у издавачком програму заузимају теме старе Русије и старе руске културе.
Издавач „Језици словенских култураˮ поноси се петотомним издањем Из историје руске културе,
чији је први том посвећен самим почецима Руске државе и историје, а последњи 19. веку. Овај
издавач први у Русији потписује објављене радове М.М. Бахтина у шест томова и седам књига. Све
ово је само један мали део богате и тематски широке продукције њихових издања.
Посебно место делатности заузима преводилачки програм, нарочито француских научника из
поменутих области, те сарадња са амбасадом Француске и њеним културним програмом „Пушкинˮ.
Бројне државне и јавне организације одобравају и подржавају активности ове издавачке куће.
Препозната је као добра у научној заједници како у Русији тако и у иностранству и за свој рад
награђена бројним признањима.
На сајту издавача „Језици словенских култураˮ https://www.livelib.ru/publisher/1915-yazykislavyanskih-kultur могу се претражити старија издања, али и добити све информације о новијим
издањима. Заинтересовани такође на веб-сајту могу прочитати текст о историјату и делатности
издавача, о раду и свим актуелним дешавањима, а могу се поручити и жељене публикације.
Сваки читалац овде може пронаћи штиво које ће задовољити његова интересовања.
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