1. LexicoNordica udkommer hvert år i november. Årsskriftet indeholder leksikografiske bidrag, som er skrevet på et af følgende nordiske sprog: dansk, finsk,
færøsk, islandsk, norsk (bokmål eller nynorsk), svensk. Bidrag på engelsk, fransk
eller tysk kan også optages, hvis særlige forhold taler for det.
2. Manuskript og en diskette sendes til det medlem af redaktionskomiteen, som bor
i bidragsyderens land:
Knud Troels Thomsen, Forlaget Gad, Vimmelskaftet 37, DK – 1161 København K
Dag Gundersen, Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap, Boks 1001,
Blindern, N – 0315 Oslo
Jón Hilmar Jónsson, Or›abók Háskólans, Neshaga 16, IS – 107 Reykjavík
Martin Gellerstam, Institutionen för svenska språket, Box 200,
SE – 405 30 Göteborg
Nina Martola, Forskningscentralen för de inhemska språken, Sörnäs strandväg 25,
SF – 00500 Helsingfors
Seneste tidspunkt for aflevering af manuskipt er den 1. juni, hvis artiklen skal kunne
trykkes i det nummer af tidsskriftet, som udkommer i november samme år.
Disketten skal indeholde artiklen i to formater: en ren ASCII- eller tekstfil uden
nogen formateringer og en fil med artiklen med bibeholdelse af alle formateringer.
Følgende tekstbehandlingsprogrammer er til vores rådighed:
Apple Macintosh:
Word (vi vil foretrække filer skrevet med dette
program); WordPerfect
PC:
Word
Word Windows
WordPerfect Windows
WordPerfect
3. Illustrationer af ordbogsartikler, reklamer og andre tekst- eller billeddele, der
skal medtages i artiklen, indsættes i ms. og vedlægges i kopi.
4. Manuskriptets ydre form: Manuskriptet indledes med forfatternavn og titel på
artiklen. Herefter følger et abstract på engelsk på ca. ti linier og dernæst selve artiklen, som opdeles i kapitler. Bidrag vil normalt have et omfang på højst 25 sider.
5. Citater: kortere citater bringes som en del af teksten, mens citater eller fremhævelser af større vigtighed bør gives i et afsnit for sig selv.
6. Vi anbefaler en tilbageholdende brug af fodnoter. Evt. nødvendige noter gennemnummereres i teksten med højtstillet angivelse uden parentes.
7. Litteraturhenvisninger foretages i teksten på følgende måde:
Herbst (1985:310) eller Herbst (1985)
8. Særlige angivelser: leksikografiske termer kan, når de indføres, fremhæves med
fed; angivelse af objektsproglige enheder med kursiv; betydninger af sproglige
enheder angives ved hjælp af enkle anførselstegn, f.eks. 'en ugift mand'. Tankestreger og "tilminus" som i 1987–1988 skal være længere end stregen ved orddeling,
brug derfor den "lange bindestreg" alle andre steder. Ved angivelse af tal bruges et
punktum mellem tre cifre, fx 250.000. Forkortelser anføres med forkortelsespunkt,
f.eks. skrives evt. og ikke evt
9. Eksempel på litteraturangivelser
Ordbøger:
ALD 1948 = A.S.Hornby/E.V.Gatenby/H.Wakefield: A Learner's Dictionary of
Current English. London: Oxford University Press.
COBUILD 1987 = Collins COBUILD English Language Dictionary. Editor in Chief:
John Sinclair, Managing Editor: Patrick Hanks. London/Glasgow: Collins.
Anden litteratur:
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