Instrukce pro přispěvatele / Guidelines for contributors
Podmínky přijímání příspěvků
Přijímány jsou rukopisy v slovanských jazycích, angličtině a němčině, a to na disketách nebo na e-mailovou adresu v textovém formátu Word, písmo Times New Roman 11 bodů, okraje 1,5 cm. Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou: články
maximálně 9 stran (ČSN 88 0220, úprava rukopisu pro sazbu), materiály a diskuse 3-6
stran, recenze 1-4 strany, zprávy a informace do 1 strany (téže normy). Rukopisy článků
musí kromě vlastního textu zahrnovat i abstrakt a klíčová slova v češtině (nebo v jazyce
příspěvku) a angličtině, obvykle v rozsahu do 1 strany rukopisu. ■ 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, dávají k dispozici i svou plnou adresu, včetně tel.
čísla, e-mailové adresy či faxu.
Conditions for Accepting Articles
Manuscripts can be submitted in any Slavonic language, English or German. Articles
may be sent to the journal on disc or by e-email in Word format, 11 pts Times New
Roman font, margins should be 1,5 cm wide. Articles should not exceed 9 pages of
CSN 88 0220 (typesetting standard) including notes; materials and discussions 3-6 pages, reviews 1-4 pages, reports and information should not exceed 1 page of the same
norm. Manuscripts of articles should be accompanied by an abstract and key words in
Czech (or in the language of the article) and English of maximum 1 page. ■ The journal
retains the right to make linguistic corrections to all texts but the author can agree to
stylistic or other changes before publication. ■ Authors must not submit manuscripts
anonymously, but should join their full address including telephone or fax number.
Podmínky uveřejňování rukopisu
Slavica Litteraria (dříve SPFFBU, řada X) je recenzovaný vědecký časopis, a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Rukopisy jsou oboustranně anonymně posuzovány jedním nebo dvěma odbornými recenzenty. Z těchto hodnocení nezávislých odborníků pak vychází redakční
rada, 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.
Conditions for Publishing Manuscripts
Slavica Litteraria (formerly SPFFBU, X) is a reviewed scholarly journal and all contributions must therefore meet the formal and professional criteria it sets. Manuscripts are
reviewed anonymously by one or two experts. On the basis of this independent review,
the Editorial Board of the Slavica Litteraria decides if and when to publish the article.
The journal will inform the author of the reviewers’ judgements as soon as possible.
Manuscripts are not returned, there is no financial gratification. The final decision on
publication lies with the chairman of the editorial board.
Bližší podrobnosti zájemcům na požádání zašle výkonný redaktor (stepan@phil.muni.cz).
Details are available from the Managing Editor (stepan@phil.muni.cz).

