
ПРИКАЗ СТУДЕНТСКОГ ЧАСОПИСА 207.de 

 

 Новембра месеца 2019. године изашао је први број студентског часописа 207.de -

еinestudentischeE-ZeitschriftfürdeutscheSprache, KulturundLiteratur, а почетком маја 2020. 

године и други број. Покренули су га студенти Одсека за германистику Филозофског 

факултета у Новом Саду Александра Пајић, Норберт Молнар, Ирена Деак, Милана 

Милић, Александар Шнур и Душан Шпица на челу са главном уредницом проф. др 

Николином Зобеницом и чланицом уредништва доц. др Иваном Пајић.  

Часопис излази на немачком језику, у електронској форми, а издавач је Филозофски 

факултет у Новом Саду. 

 И ранијих година на Одсеку за германистику било је покушаја да се направи 

студентски часопис попут овог. Међутим, обично се дешавало да изађе само један број, а 

да почетни ентузијазам покретача часописа временом спласне, тако да се све завршавало 

са тим првим бројем. Други број би ретко када угледао светлост дана. Имајући у виду 

поменуте чињенице, мишљења смо да овај часопис неће доживети такву судбину и да је 

пред њим извесна будућност. У прилог овој тези говоре, пре свега, квалитет и квантитет 

објављених радова, али и његов изглед. На питање у вези са називом часописа одговор је, 

непосредно по објављивању првог броја, дало уредништво: „Назив часописа 207.de 

упућује на Семинарску библиотеку Одсека за германистику, омиљено састајалиште 

студената, а и чланова редакције”. 

 Већ из самог поднаслова видљиве су тематске области којима се часопис бави, а то 

су немачки језик, немачка култура и немачка књижевност. Разуме се, ради се о тематским 

областима у ширем смислу.  

Кад је у питању немачки језик, аутори прилога га сагледавају из различитих 

лингвистичких перспектива, синхроно и дијахроно. Тако, на пример, они у својим 

радовима покушавају да утврде, да ли немачком језику одговара епитет „светски језик”, у 

којим земљама и регијама се он говори, дотичу се области које су везане за историју 

немачког језика, лексикологију, етимологију, семантику, социолингвистику, филозофију 

језика, итд.  

У склопу немачке књижевности теме које се обрађују везане су за поједине 

немачке писце, класичне и савремене. Аутори интерпретирају њихово стваралаштво из 

различитих углова, презентују најновија дешавања у савременој немачкој књижевности, 

баве се немачко-српским књижевним и кулутурним везама, као и анализом превода 

књижевних дела. 

Културна рубрика у часопису обрађује теме из домена културне историје, али и 

актуелних културних дешавања (нпр. о Јеврејима и Немцима у Војводини; о „црном 

туризму” (schwarzer Tourismus) – искуству везаном за посету нацистичком логору 

Аушвиц; о Титовом преводиоцу за немачки језик Ивану Ивањију и др.). 



На крају часописа налази се и рубрика у којој студенти у форми кратке вести 

саопштавају својим колегама актуелне информације које се односе на студије  

германистике, искуства и импресије везане за студијске боравке и стипендије у Немачкој. 

Предвиђено је да часопис излази два пута годишње, у сваком семестру по један 

број. Имајући у виду широку лепезу тема којима се овај часопис бави, као и квалитет 

објављених радова, свесрдно га препоручујемо свима онима који воле немачки језик, 

књижевност и културу. Прва два броја часописа могу се погледати на следећим линковима 

Дигиталне библиотеке Филозофског факултета: 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/2683-

4499http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2020/2683-4499 
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