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články v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a latině (v případě bohemik a slovacik
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–
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stránce časopisu.
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Graeco-Latina Brunensia (GLB) is a peer-reviewed
scholarly journal that publishes articles from the fields
of classical philology, classical archaeology, ancient
history, mediaeval studies, Byzantine studies, NeoLatin, and Greek studies.
Since 2009, GLB has been published twice a year by
the Department of Classical Studies, Faculty of Arts,
Masaryk University.
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Submission of manuscripts
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 itle and author’s affiliation: title in the language
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fixed usage, we recommend that the authors introduce their own abbreviations (their list should be
included in the bibliography).
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 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.
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–C
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bibliography quotations are provided on the journal
webpage.
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