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Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, N — series classica
Tato řada vychází od roku 1956, kdy zahrnovala příspěvky z oblasti klasické filologie,
klasické archeologie, dějin starověku i archeologie, jako Řada archeologicko-klasická
(E) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU).
Published by the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, the series first appeared in 1956 within the so
called Series archeologico-classica (E) of the SPFFBU, featuring scholarly articles in the fields of Classical
Philology, Classical Archeology, Ancient History and Archeology.

Od roku 1996 vychází samostatně jako Řada klasická (N), která zahrnuje příspěvky
z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie
i pozdějšího vývoje řeckého jazyka.
Since 1996, separate Series classica (N) has been published with research papers in Classical Philology,
Classical Archeology, Ancient History, Medieval Studies as well as Byzantology and the later stages of the
Greek language.

Redakční rada / Editorial board:
Prof. Antonín Bartoněk (Masaryk University), předseda redakční rady / chair,
Prof. Heiner Eichner (Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft),
Prof. Werner Schubert (Universität Heidelberg, Wissenschaftlicher Angestellter bei der
Arbeitsstelle Année Philologique, Institut für klassische Philologie),
Prof. Daniel Škoviera (Komenského univerzita — Bratislava, Katedra klasickej a semitskej filologie) a / and
Dr. Katarina Petrovićová (Masaryk University), výkonná redaktorka / editor-in-chief.
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Editor: petrovic@phil.muni.cz
Tel.: (+420)549497773
Poštovní adresa / Postal address:
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Pokyny pro přispěvatele / Guidelines for contributors
Podmínky přijímání příspěvků / Submission Criteria
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada N (Graeco-Latina
Brunensia, ISSN 1211–6335), je recenzovaný vědecký časopis, který vydává Masarykova univerzita a který uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie,
starověkých dějin, medievistiky a příbuzných oborů.
Přijímány jsou rukopisy v angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině, a to
na CD-ROMech nebo zaslané na e-mailovou adresu v textovém formátu Word (.doc, .rtf).
Redakce požaduje současně doručení dvou totožných vytištěných verzí. Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou: rozsah stati maximálně 27 000 znaků (přijetí delších
příspěvků redakce podmiňuje předchozí domluvou), rozsah recenzí, zpráv a informací
7 000 znaků. Rukopisy příspěvků musí vedle vlastního textu zahrnovat i anglický abstrakt
a české resumé, a také klíčová slova v češtině a angličtině, vše obvykle v rozsahu 1 800
znaků.
Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy
má autor možnost posoudit při korektuře.
Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž nabízejí SPFFBU, řadě N, dávají k dispozici i svou plnou adresu, včetně tel. čísla, e-mailové
adresy či faxu.
SPFFBU, Series N (Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1211–6335) is a reviewed scholarly journal published by
Masaryk University in Brno. It welcomes contributions in Classical Philology, Classical Archeology, Ancient
History, Medieval Studies as well as all related fields.
Submissions may be in English, German, French, Italian, or Spanish. Submissions must be in .doc or .rtf format, and should be accompanied by two hard copies. Articles will not exceed 27,000 characters (unless agreed
with the editors otherwise), including endnotes/footnotes. Reviews, reports and general information should not
exceed 7,000 characters. Submissions will be accompanied by an abstract and key words in Czech and English
with a maximum length of 1,800 characters.
The journal assumes the right to make language corrections. All changes are subject to the author’s approval.
Anonymous submissions are not accepted. All submissions must include the sender’s complete name, address,
and contact information (telephone number, fax number, e-mail, etc.).

Pravidla pro úpravu příspěvků / Format requirements
Podrobná pravidla jsou k dispozici na / Detailed instructions are available at:
http://www.phil.muni.cz/wff/w-publikace/sborniky/graeco-latina-brunensia/
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Podmínky uveřejňování rukopisu / Conditions for publishing manuscripts
SPFFBU, řada N (Graeco-Latina Brunensia) je recenzovaný vědecký časopis, a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Rukopisy jsou anonymně posuzovány jedním až dvěma odbornými recenzenty. Z těchto hodnocení nezávislých odborníků pak vychází redakční rada SPFFBU, řady
klasické, jež na svých jednáních posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých
textů. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu
pracovníky redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady SPFFBU,
řady N.
SPFFBU, Series N (Graeco-Latina Brunensia) is a reviewed scholarly journal. All contributions must therefore
meet the established formal and academic conventions. Submissions are reviewed anonymously by one or two
scholars in the field. On the basis of these independent reviews, the Editorial Board of Graeco-Latina Brunensia
decides about the publication of the article. The editor will promptly inform the author about the reviewers’
assessment. No financial compensation in this journal is avaílable. The final decision on publication rests with
the editor of SPFFBU, Series N.

