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Redakce pﬁijímá pﬁíspûvky pro tyto rubriky:
(a) Studie. Odborné stati v rozsahu 20 – 25 normostran (36 000 – 45 000 znakÛ vã. mezer).
(b) Rozhledy. Krat‰í pojednání o dílãím problému, pﬁehledové stati, diskusní pﬁíspûvky
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(c) Materiály. Edice krat‰ích pramenn˘ch textÛ, pﬁeklady pÛvodních materiálÛ s komentáﬁem, obrazov˘ materiál apod. v rozsahu 5 – 10 normostran (9 000 – 18 000 znakÛ vã.
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