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Časopis Graeco-Latina Brunensia (dále GLB) je odborným recenzovaným periodikem vydávaným Ústavem klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského
jazyka (či jevů z nich vycházejících).
Časopis GLB vychází s vlastním ISSN od roku 2009, navazuje ovšem na předchozí
odborné časopisy Filozofické fakulty MU (ISSN 1211-6335): na Řadu klasickou (N)
Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), která vycházela samostatně v letech
1996 až 2008, a na zakládající Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, vycházející v letech 1956 až 1995.
Časopis je registrován MK ČR pod č. E 18713.
Periodical Graeco-Latina Brunensia (GLB) is a peer-reviewed academic journal existing separately
since 1996 (as an independent regular periodical with its own ISSN since 2009). It is published twice
a year at the Department of Classical Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, and includes submissions 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.
The journal is a continuation of the separate Series classica (N) of Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis; published between 1996 and 2008. Before that, Series archeologico-classica (E) was published from 1956 to 1995.
The periodical is classified by MK ČR under No. E 18713.

Časopis je součástí Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v ČR (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942). Jeho příspěvky
jsou pravidelně zařazovány do specializovaných databází, jako např. L’année philologique, Medioevo Latino, Poiesis aj. Časopis byl zařazen do databáze ERIH (pod
původním ISSN) a od roku 2013 také do databáze SCOPUS.
GLB is on the List of the peer-reviewed periodicals published in Czech Republic (http://www.vyzkum.
cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942). Its contributions are regularly included in the specialized databases as L’Année Philologique, Medioevo Latino, Poiesis and others. The periodical has also been
included in ERIH database (with its original ISSN) and since 2013 also in SCOPUS database.

Časopis je vydáván v tištěné podobě a současně je dostupný v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/113865). Vychází dvakrát ročně.
GLB is published twice a year. Full texts are also available in the Digital library of the Faculty of Arts
at Masaryk University (http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/113865).
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Podmínky přijímání příspěvků / Guideline for contributors: submission criteria
Časopis GLB je recenzované vědecké periodikum, a v něm zveřejněné příspěvky musí
proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Redakční
rada při rozhodování o uveřejnění rukopisu vychází z hodnocení nezávislých
odborníků. Časopis GLB se tematicky zaměřuje na oblast klasické filologie, klasické
archeologie, starověkých dějin, medievistiky a příbuzných oborů. Přijímány jsou rukopisy v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, španělštině a latině, případně
v češtině a slovenštině (u příspěvků tematizujících problematiku medievistických
a neolatinistických textů bohemikální a slovacikální provenience), zaslané v textovém formátu Word (.doc, .rtf) a jako .pdf na e-mailovou adresu redakce.
Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou je u odborného článku maximálně
35 000 znaků (přijetí delších příspěvků redakce podmiňuje předchozí domluvou),
u recenzí, zpráv a informací 7 000 znaků. Rukopis příspěvků musí vedle vlastního
textu zahrnovat i anglický abstrakt a klíčová slova v angličtině, vše obvykle v rozsahu 1 800 znaků.
Cizojazyčné příspěvky jsou přijímány po provedení důkladné jazykové korektury,
nejlépe rodilým mluvčím s příslušným vzděláním. Všechny zaslané články jsou posouzeny redakcí z hlediska dodržení požadované formální úpravy. Příspěvky, které
úpravu porušují, jsou zaslány autorovi k úpravě. Redakce si vyhrazuje právo provést
jazykové a formální úpravy textu (autor má možnost posoudit je při korektuře, zásahy do standardního formátu časopisu nicméně nejsou možné).
GLB is a peer-reviewed scholarly journal. Therefore, all contributions must meet the established formal
and academic criteria. GLB welcomes submissions concerning all the aforementioned fields of research.
Based on the independent reviews, the Editorial Board of GLB makes decisions on publication and
scheduling. The editor always timely informs the authors about the reviewers’ assessments. Submissions are allowed to be in English, German, French, Spanish or Italian. The submissions must be in .doc
or .rtf format and .pdf.
The submissions should not exceed 35,000 characters including footnotes (if a submission does exceed this limit, editors have to be consulted). Reviews, reports and additional information should not
exceed 7,000 characters. Submissions should be accompanied by abstract and key words in English
with the maximum length of 1,800 characters.
For all foreign language submissions, the journal requires proof-reading provided by a native speaker
with the proper erudition. The journal’s formal criteria must be accepted and retained, the author can be
asked for the formal adjustment of the submission. The journal reserves the privilege to do any language
or formal emendations of all texts (though, the particular changes have to be approved by the author).

