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Zahrani ční časopisy

Právn ěhistorické studie (dále jen PHS) jsou sborníkem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karl

Časopisy vydávané PF UK ...

Ústavu právních d ějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné
periodikum v oboru d ějin státu a práva.

AUC Iuridica ...

Vůbec první číslo vy šlo v Nakladatelství Československé akademie v ěd v červnu roku 1955. Zakladat

Excerpta Iuridica ...

pra žské právnické fakulty Václav Vaněč ek. Sborník byl nejprve p řipravován péčí Kabinetu právní

Jurisprudence ...

Ústavu státu a práva ČSAV a poté Katedrou d ějin státu a práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Newsletter PF UK ...

PHS otiskují nejen původní v ědecké práce, ale i recenze, anotace a zprávy z v ědeckého života. P řin

Právn ěhistorické studie ...

materiály právněhistorické povahy. PHS jsou recenzovaným sborníkem, všechny přísp ěvky prochá

Ečasopisy  open access

řízením.
PHS p řijímají přísp ěvky od domácích i zahrani čních autor ů. Zahrani ční zájemci mohou vyu žít abstrak

Sbírky zákon ů

francouzském nebo ruském jazyce, které jsou p řipojovány k hlavním článk ům a studiím. Vybrané p ří

Noviny

jsou uve řejňovány v p ůvodním jazyce.
Právn ěhistorické studie (ISSN 0079 4929) vycházejí 1 2x ro čně a vydává je Nakladatelství Karolinum
Právn ěhistorické studie na webu Nakladatelství Karolinum
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