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a propojuje oblast klasické filologie a archeologie, medievistiky, byzantologie, neolatinistiky i neogrecistiky.
GLB vydává od roku 2009 jako samostatné periodikum dvakrát ročně Ústav klasických studií Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity.
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Přijímání rukopisů
Autoři mohou posílat původní, dosud nepublikované články v angličtině, němčině, francouzštině,
španělštině, italštině a latině (v případě bohemik
a slovacik také v češtině a slovenštině) ze všech výše
uvedených tematických okruhů. Veškeré články jsou
anonymně posouzeny dvěma nezávislými recenzenty.
Doporučené články jsou publikovány v tištěné podobě
i online. Přijímány jsou i recenze odborných monografií a další tematicky spjaté zprávy.

Požadavky na formální úpravu rukopisu
–M
 aximální rozsah článku: 35 000 znaků.
–M
 aximální rozsah recenze a zprávy: 7 000 znaků.
–
Název článku a afiliace: název v jazyce příspěvku
a v angličtině, celé jméno s dosaženými tituly, pracovní zařazení, adresa a e-mail.
–
Abstrakt a klíčová slova: obojí na začátku každého
článku a v angličtině. Maximální rozsah: 1 800 znaků.
–
Obrazové a další přílohy: nejlépe v samostatných
souborech.
–Ř
 ádkování: 1.
–V
 elikost písma: 12 bodů.
– Písmo: “UNICODE” Times New Roman / Palatino
Lino Type (včetně klasické řečtiny); zvláštní fonty
prosíme přiložit.
–
Systém zkratek citací antických děl: podle latinského slovníku Thesaurus Linguae Latinae a řeckého
slovníku „LIDDELL-SCOTT“; u středověkých
děl, kde není jednotný úzus, doporučuje redakce
autorům zavést vlastní zkratky (seznam vlastních
zkratek uveďte v bibliografii).
–
Citační odkazy: krátké citační odkazy v textu, delší
v poznámkách pod čarou, vždy ve zkrácené podobě:
Canfora (2001: pp. 45–58); Conte (2003a: p. 58) apod.
–
Poznámky pod čarou a tabulky: výhradně automaticky generované v programu Word.
– Citace klasických pasáží a názvy děl: v kurzívě.
–S
 oupis bibliografie: na konci článku, v úpravě „APA
style“.
Úplná verze pokynů pro autory včetně příkladů bibliografických záznamů je na webové stránce časopisu.

Pravidla a etika publikování
Publikační etika GLB vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE) a v souladu s ním
upravuje povinnosti autorů, redaktorů, recenzentů
a redakční rady. Podrobnosti lze nalézt na webové
stránce časopisu.
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Submission of manuscripts
Authors are invited to submit original, previously unpublished articles in English, German, French, Spanish, Italian and Latin, or in Czech and Slovak (bohemica, slovacica), concerning all the aforementioned fields
of research. All articles will be reviewed anonymously
by two independent reviewers. Selected papers will
be published both in print and online. Additionally,
we also welcome the reviews of scholarly monographs
and thematically related reports.

Formal requirements
–M
 aximum length of an article: 35,000 characters.
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–M
 aximum length of a review or report: 7,000 characters.
–T
 itle and author’s affiliation: title in the language
of the submission and in English, complete name,
academic position, address, and e-mail.
–A
 bstract and keywords: each submission must begin
with an abstract and key words in English. Maximum length of an abstract: 1,800 characters.
–F
 igures and supplements: ideally in separate files.
–L
 ine spacing: 1.
–F
 ont size: 12 pts.
–F
 ont: “UNICODE” Times New Roman / Palatino Lino
Type (Ancient Greek incl.); if any other special fonts
are used, they have to be included in the submission.
–A
 bbreviated citations of classical works: we recommend the lists of abbreviations published in Thesaurus Linguae Latinae and in the Greek dictionary
LIDDELL-SCOTT; for mediaeval works with no
fixed usage, we recommend that the authors introduce their own abbreviations (their list should be
included in the bibliography).
–C
 itations: we prefer short citations given in the text,
longer citations should be put in the footnotes in
a shortened form as follows: Canfora (2001: pp.
45–58); Conte (2003a: p. 58); etc.
–F
 ootnotes and charts: generated automatically.
–C
 lassical quotations, titles of literary works: in Italics.
–W
 orks cited: should be traceable in the Bibliography
concluding the article and stated in APA format.
Full guidelines for authors including the examples of
bibliography quotations are provided on the journal
webpage.

Publication Ethics and Malpractice
Statement
Publication Ethics and Malpractice Statement follow
the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE). All the duties and responsibilities
of authors, editors, reviewers, and the editorial board
are established in agreement with it. For further information, see the journal webpage.

