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Издавачка кућа 

• Издавачка кућа Архипелаг основана је 15. маја 2007. године у Београду. 

• Оснивач и главни уредник Архипелага је Гојко Божовић, песник, есејиста и 

књижевни критичар. 

• Издавачка кућа Архипелаг своје пројекте заснива на високим критеријумима у 

избору књига, по стандардима професионалног издаваштва, уређивачки 

профилисаним библиотекама, као и на интерактивном односу са читаоцима. 



• Издавачка кућа Архипелаг 
објављује књиге из врхунске 
савремене књижевности, 
историографије, политичке 
теорије, економије, филозофије, 
психологије и лексикографије. 

• Објављујући књиге из савремене 
књижевности, представљају 
читаоцима архипелаг модерне 
светске литературе. 

• Неки писци у издању  
Архипелага први пут су 
објављени на српском језику. 

 

Чиме се бави 



Награде и догађаји 

• Архипелаг је основао Београдски 
фестивал европске књижевности (јун 
2012). 

• Архипелаг је издавач Дела Данила Киша. 

• Архипелаг је најактивнији национални 
издавач едиције 100 словенских романа. 

• Архипелаг је један од оснивача Награде 
за економску историју Балкана (август 
2013). 

• У оквиру издавачке куће основан је 
веома активан Клуб читалаца Архипелаг   

•  Приступница клубу читалаца 

 

http://www.arhipelag.rs/klub-citalaca/pristupnica/


Издавачки подухвати, едиције, писци 
• У оквиру сајта www.arhipelag.rs постоји и онлине часопис за књижевност, културу и нове идеје 

Архипелаг магазин у коме се објављују премијерни одломци из рукописа у настајању, разговори с 
писцима, путописи, есеји и колумне. 

• Архипелаг је покренуо 19 профилисаних и препознатљивих едиција. 

• Књиге у издању Архипелага добиле су у протеклих година преко 25 књижевних награда, од којих су неке 
међународне. 

• Књиге српских писаца објављене у Архипелагу преведене су на преко 20 страних језика. 

• За своје књиге, едиције или дизајн Архипелаг је добио неколико награда на домаћим и међународним 
регионалним сајмовима књига. 

• На Међународном београдском сајму књига (октобар 2009) Архипелаг је проглашен за Издавача године у 
Србији. 

 

 



Збирке 

• Књижевност 

• Историографија: 1. Време и прича 

• Политичка теорија: 1. Капитал 

• Економија: 1. Сумма 

• Психологија: 1. Кодови 

• Модерни свет: 1. Искуства 

• Монографије 

• Лексикографије: 1. Реч 

• Универзитетски уџбеници: 1. Основе 

1. Златно руно 

2. Дела Данила Киша 

3. Архипелаг 

4. 100 словенских романа 

5. Тема 

6. Елемент 

7. Знакови 

8. Премијера 

9. Живот и литература 

10. Острво 

11. Golden Fleece 

 



Издавач Архипелаг* 

Архипелагова издања у фонду Библиотеке Филозофског факултета 



Неки од аутора Архипелага 



Препорука корисницима 
библиотеке 

• Људмила Улицка (1943, Урал), велика руска књижевница, један од 

водећих савремених светских писаца. 

• Улицка је завршила биологију на Московском државном универзитету 

1968. године.  

• Једно време је радила као научник у Институту за генетику у Москви, 

али је остала без посла јер је на својој писаћој машини прекуцавала 

забрањени роман. 

• На почетку књижевне каријере писала је драме и сценарије за 

позориште, радио и телевизију. Светску славу стекла је причама и 

романима. 



”Јаковљеве лестве” 

• Велика породична сага Људмиле Улицке и савремене руске и 
светске књижевности. 

• Јаковљеве лестве у свом чудесном ткању обухватају причу о 
неколико генерација породице Осецки. 

• Та прича протеже се на читав један век, од 1911. до 2011, 
пртатећи неке од најузбудљивијих и најважнијих токова руске 
и европске историје модерног доба. 

• Ова породична сага је и много више од тога, не само прича о 
великој историји и о личним искуствима, већ несвакидашње 
проницљива и подстицајна потрага за одговором на питања 
која опседају књижевност и филозофију од самих почетака: У 
којој мери је човек слободан или незадовољан? Како 
околности, ДНК или историја одређују или условљавају 
конкретног човека? 

• Главна јунакиња романа Нора Осецки је нови незаборавни 
женски лик модерне књижевности. 

• Награда Велика књига. 



” Зелени шатор” 

• Нови роман Људмиле Улицке. 

• Књига преведена на 20 светских језика. 

• Велика књига о руској и совјетској историји друге 
половине XX века. 

• Приказујући свакодневни живот и обичне људе у њему, 
али и совјетским интелектуалце и дисиденте, од којих 
многи бивају сурово кажњени или протерани из своје 
земље, Улицка приповеда узбудљиву и заносну причу о 
једном историјском времену, али и о јунацима који 
својим животним удесима, својом храброшћу, својим 
чудесним подухватима, добротом и племенитошћу остају 
за сва времена. 

• Роман почиње описом Стаљинове смрти и сахране, на 
којој присутни газе више од 1.500 људи, а завршава се 
смрћу великог песника Јосифа Бродског. 

• Роман о љубави, пријатељству и судбини, али и о 
насиљу, страху и цензури. 

• Један од назјначајнијих романа модерне светске 
књижевности, писан у најбољој традицији Толстоја и 
Достојевског. 

• Изузетно дело, чудесно умеће. 

 


