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Slovo úvodem – Introduction:

Časopis Brünner Beiträge zur Gerrmanistik und Nordistik byl založen v roce 
1977. Nejprve vycházel jako Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univer-
zity, series germanica, řada germanisticko-anglistická K, od roku 1996 do roku 
2008 každoročně jako řada germanistická R (13 ročníků, ISSN 1211-4979). 

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ročník 14/1-2/2009 a roč-
ník 15/1-2/2010, ISSN 1803-7380, jsou tedy pokračováním této tradice. 

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je recenzovaný vědecký ča-
sopis, který vydává Masarykova univerzita a který uveřejňuje příspěvky z ob-
lasti germanistické, nordistické a nederlandistické lingvistiky, literární vědy 
a interkulturních studií.

German and Nordic Studies, ISSN 1803-7380, has been published by the 
Masaryk University, issued since 1977 by the Faculty of Arts, Masaryk Univer-
sity, Brno. It welcomes contributions in the fields of German, Dutch and Nordic 
linguistics, literary history and cultural studies.

Redakční rada/Editorial board:
Prof. Dr. Albrecht Greule (Universität Regensburg, SRN)
Prof. Dr. Klaus Heydemann (Universität Wien, Rakousko)
Doc. Dr. Jürgen Eder (Jihočeská univerzita, České Budějovice, Augsburg, SRN)
Prof. Dr. Jiří Munzar, CSc. (předseda/ Chair)
PhDr. Jiřina Malá, CSc. (výkonná redaktorka / Editor)

Instrukce pro přispěvatele/ Guidelines for contributors:
Podmínky přijímání příspěvků:
Přijímány jsou rukopisy v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích, a to na diske-
tách nebo na e-mailovou adresu v textovém formátu WORD. Současně musí být na adresu redakce 
zaslána jedna totožná vytištěná verze. Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou a seznamu 
literatury by neměl přesáhnout 20 stran ČSN 88 0220 (úprava rukopisu pro sazbu), recenze, zprávy 
a informace 5 stran téže normy. Rukopisy statí musí vedle vlastního textu zahrnovat i abstrakt 
v němčině nebo angličtině.
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 rukopisem dávají k dispozici i svou 
plnou adresu,  včetně tel. čísla, e-mailové adresy či faxu.

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je recenzovaný vědecký časopis, a proto jím vydá-
vané příspěvky musí splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Rukopisy 
jsou posuzovány nezávislými odbornými recenzenty z jiných, i zahraničních institucí. S výsledky 
recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Nevyžá-
dané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je 
v kompetenci předsedy redakční rady.
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Conditions for Accepting Atricles:
Manuscripts can be submitted in German, English, Dutch or some Nordic languages. Articles may 
be on disc or by e-mail in Word format, and discs should be accompanied by one hard copy. Artic-
les should not exceed 20 pages of CSN 88 0220 (typesetting standard), including notes; reviews, 
reports and information should not exceed 5 pages of the same norm. Manuscripts should be ac-
companied by an abstract in German or English.
the journal retains the right to make language corrections to all texts but the author can agree to 
stylistic or other changes before publication.
Authors must not submit manuscripts anonymously, but should joint their full address, including 
telephone number or fax number.

Conditions for Publishing Manuscripts:
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik is a reviewed specialist journal and all contribu-
tions must therefore meet the formal and professional criteria it sets. Manuscripts are reviewed by 
independent experts. On the basis of this independent review, the Editorial Board of the BBGN 
decides if and when to publish the article. the journal will inform the author of the reviewers judg-
ments as soon as possible. Manuscripts are not returned, there is no financial gratification. the final 
decision on publication lies with the Editors.

Bližší informace zájemcům na požádání sdělí výkonná redaktorka (jimala@phil.muni.cz). 
Details are available from the Editor (jimala@phil.muni.cz)


