
GraecO-Latina brunensia

Graeco-Latina Brunensia (dále GLB) vycházejí samostatně od roku 1996 (jako 
samostatné odborné periodikum od roku 2009) na Ústavu klasických studií Filo-
zofické fakulty Masarykovy univerzity a uveřejňují příspěvky z klasické filologie, 
klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdější-
ho vývoje řeckého jazyka. Vycházejí dvakrát ročně.
GLB has existed separately since 1996 (as an independent regular periodical since 2009). It is published 
twice a year at the Department of Classical Studies, Faculty of Arts, Masaryk university, and includes 
contributions from the fields of Classical Philology, Classical Archeology, Ancient History, Medieval 
Studies, as well as Byzantine Studies and the later development of the Greek language.

Časopis je pokračováním Řady klasické (N) Sborníku prací Filozofické fakulty 
brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis 
Brunensis), která vycházela s podtitulem GLB samostatně od roku 1996. Ta nava-
zovala na Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, která vycházela od roku 
1956 a zahrnovala příspěvky z oblasti klasické filologie, klasické archeologie, 
dějin starověku i archeologie.
The journal is a continuation of the separate Series classica (N) of Studia minora facultatis philoso-
phicae universitatis Brunensis; it has been published since 1996 under the subtitle GLB . Before that, 
Series archeologico-classica (E) was published from 1956 to 1995.
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