
  

xv 

'n Woord van AFRILEX 
 

'n Totaal van vyf kontinentale verenigings vir die leksikografie is tans aktief. 
Alhoewel hierdie verdeling heeltemal kunsmatig is — omdat elke vereniging 
leksikografiese bydraes in enigeen van die wêreld se tale verwelkom — bly die 
skeiding prakties. AFRILEX, gestig in 1995, is een van die jonger familielede, 
aangesien die DSNA reeds twintig jaar vroeër tot stand gekom het. Drie van 
die vyf kontinentale verenigings het ook "hulle" eie tydskrif soos gesien kan 
word in die tabel hieronder. 

Vereniging Akroniem Gestig Tydskrif Sedert 
The Dictionary Society of 

North America 
DSNA 1975 Dictionaries 1979 

European Association for 
Lexicography 

EURALEX 1983 IJL 1988 

Australasian Association for 
Lexicography 

AUSTRALEX 1990 — — 

African Association for 
Lexicography 

AFRILEX 1995 Lexikos 1991 

Asian Association for 
Lexicography 

ASIALEX 1997 — — 

Die eerste nommer van die tydskrif Dictionaries, die lyfblad van die DSNA, het 
vier jaar na die vereniging se totstandkoming verskyn. Bydraers tot Dictionaries 
moet lede van die DSNA in die publikasiejaar van hulle bydraes wees. Die eer-
ste nommer van die International Journal of Lexicography (IJL), die lyfblad van 
EURALEX, het vyf jaar na die vereniging se totstandkoming verskyn. Bydraes 
van enige vakkundiges word vir IJL aanvaar. Die verwantskap tussen AFRI-
LEX en Lexikos is egter effens anders, omdat die eerste nommer van "ons" tyd-
skrif vier jaar voor die totstandkoming van ons vereniging verskyn het. In 
werklikheid het die inisiatief om die tydskrif Lexikos van stapel te stuur van die 
Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) gekom, en toe AFRILEX 
gestig is, was ons vereniging gelukkig genoeg om deur 'n reeds suksesvolle 
publikasie gedra te word. Deur die jare het die redakteur van Lexikos die voor-
koopreg begin verwag op hersiene referate wat aanvanklik gelewer is by 
AFRILEX-konferensies, en bykomend bydraes verwelkom uit enige deel van 
die wêreld oor enige taal (tale). Wat aldrie tydskrifte — Dictionaries, IJL, en 
Lexikos — in gemeen het, is dat hulle ingesluit is by die lidmaatskap van die 
onderskeie verenigings — die DSNA, EURALEX en AFRILEX. Ledegeld vir 
AFRILEX dek egter nie die koste om Lexikos te publiseer nie, sodat ons steeds 
erkenning moet verleen aan die Buro van die WAT vir sy vermoë om donasies 
te verkry om hierdie wonderlike publikasie te subsidieer. Wanneer daar dan na 
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die volle prentjie gekyk word, was AFRILEX werklik baie gelukkig om op 
soveel vlakke met die Buro saam te werk, en dit reeds vir vyftien jaar. 

Hierdie goeie gelukslae het nie daar geëindig nie. Soos ek in my Woord 
van AFRILEX in verlede jaar se nommer daarop gewys het, is Lexikos nou 'n 
geïndekseerde tydskrif waarvoor 'n impakfaktor bereken word in die kategorie 
Linguistiek. Soos gesien kan word uit die grafiek hieronder, het die laaste 
(2009) impakfaktor van Lexikos meer as verdubbel in vergelyking met die vori-
ge een. 

 

Om die geheue te verfris, die impakfaktor word soos volg bereken: Vir enige 
besondere jaar word die aantal verwysings na artikels gepubliseer in die twee 
vorige jare verdeel deur die totale aantal artikels gepubliseer in hierdie twee 
jaar. In die 2009 Journal Citation Reports gee dit die volgende vir Lexikos: 

Verwysings in 2009 na artikels gepubliseer  Aantal artikels gepubliseer 
in: 2008 = 14  in: 2008 = 21 
 2007 = 20   2007 = 30 
 Som: 34   Som: 51 
 

Verwysings na onlangse artikels 34 
Impakfaktor = 

Aantal onlangse artikels 51 
= 0.667 

Met 'n impakfaktor van 0.667, is Lexikos nou 49ste in rang uit 92 tydskrifte in 
die Linguistiekkategorie, wat dit in die sogenaamde derde kwartiel plaas (op 
vanaf die vierde kwartiel). Met die impak van Lexikos nou dubbel van wat dit 
was, ons hartlike dank aan sy redakteur, dr. J.C.M.D. du Plessis, sowel as sy 
regterhand, me. Riette Ruthven, gelyklopend verdubbel! 

Gilles-Maurice de Schryver 
President: AFRILEX 




