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Findes der en dansk–mongolsk ordbog? Eller en dansk–swahili ordbog? Hvilke sprog findes 
der i det hele taget danske ordbøger for? Og hvilke opslagsværker findes der på dansk om 
astrologi, astronomi, biologi, filosofi, fluebinding, fysik, historie, islam, kristendom, 
krydsord, matematik, okkultisme, psykologi, svejseteknik osv.? Denne bog giver svaret.  
 
Leksikon over ordbøger og leksika er den første af sin art på dansk. I omtrent 700 artikler (inkl. 
henvisningsartikler) omtales mere end 1.400 forskellige danske ordbøger og leksika primært udgivet i 
tidsrummet 1990–2009.  
 
Bogen er tænkt som et praktisk værktøj til informationssøgning. Målgruppen er skoleelever, 
studerende, lærere, journalister, bibliotekarer og i det hele taget den praktisk virksomme del af 
akademikerne samt engagerede lægfolk. 
 
Vi lever i et informationssamfund – informationens tidsalder. Og det er en virkelighed, som skal 
tages meget alvorligt. Informationssøgning er vigtigere end nogensinde før. I de forgange 50 år er der 
blevet produceret mere information i form af bøger og andre medier end samlet set i al forudgående 
tid.  
 
Hvad skal vi stille op, hvis vi ikke har redskaber til at navigere gennem den stadig større 
informations(mal)strøm og finde de rigtige oplysninger? I dag tager alt for mange mennesker al 
information fra internettet for pålydende – både, fordi det er den nemmeste vej til informationerne, 
og fordi når det står på nettet, så må det da være rigtigt … 
 
Leksikografi, indeksering, katalogisering eller vidensorganisation og informationssøgning i det hele 
taget er blevet vigtigere end nogensinde tidligere. Derfor er der brug for Leksikon over ordbøger 
og leksika som en nøgle til informationssamfundet. 
 
Loránd-Levente Pálfi er forskningsmedarbejder ved Center for Leksikografi ved 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Kontakt til forfatteren kan ske gennem henvendelse 
til forlaget. 
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