
Temeswarer Beiträge zur Germanistik 

(Prezentare generală) 

Publicația apare în catalogul Bibliotecii Naționale Germane (Deutsche 
Nationalbibliothek), Bibliotecii des Stat a Bavariei (Bayerische Staatsbibliothek), Arhivei de 
Literatură din Marbach  (Deutsches Literaturarchiv Marbach (ș. a. vezi anexă BDI ).  

Lansată în anul 1997, revista Temeswarer Beiträge zur Germanistik este dedicată 
studiilor din domeniul germanisticii din perspectivă interculturală și interdisciplinară. O atenție 
specială este acordată literaturii austriece și celei de expresie germană din spațiul cultural 
românesc.  

Revista, care se bucură de o difuzare internațională, este redactată integral în limba 
germană. Ea reunește atât articole ale specialiștilor din Europa, mai ales din Germania, Austria, 
Elveția, Luxemburg, Ungaria, Turcia, Norvegia, Italia, Spania, România și alte țări europeene, 
cât și din SUA, Africa de Sud și Egipt. Articolele cuprind rezumate și cuvinte cheie în limba 
engleză. 

Revista apare annual, într-un tiraj de 150–200 exemplare și în variantă electronică  
(https://litere.uvt.ro/publicatii/TBG/prezentare.htm). 

Propunerea de articole este asigurată fie prin anunțarea pe pagina web a evenimentelor 
din domeniul germanisticii internaționale (www.h-germanistik.de), fie prin pagina web a revistei 
noastre (https://litere.uvt.ro/publicatii/TBG/prezentare.htm). De asemenea, revista conține 
articole ale simpozioanelor organizate de Colectivul de limba germană al Universității de Vest 
din Timișoara. 

Informații despre tehnicile de redactare sunt afișate pe pagina web a revistei.  
Articolele pot fi trimise prin email pe adresa: roxana.nubert@e-uvt.ro 
Modalitatea de evaluare a articolelor se face prin peer-review. Procedura de evaluare se 

realizează prin doi raportori independenți. Autoarea sau autorul articolului trebuie să efectueze 
modificările necesare în funcție de observațiile celor doi experți. 

Revista apare cu ISSN: 1453-7621 la editura Mirton din Timișoara. 
Colectivul de redacție este format din: 
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