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Forord til Hermes 29 og NetHermes 29

For godt et år siden introducerede vi i forordet til Hermes 26 det, vi
dengang kaldte Net-Hermes. Fra og med dette nummer skifter vi skrive-
måden for internetversionen af tidsskriftet til det mere konventionelle
NetHermes. Ud fra de henvendelser, vi har fået, kan vi se, at læserne har
modtaget det udvidede tilbud med kyshånd. Dog ikke sådan, at vi nu har
et stort antal abonnenter, som kun abonnerer den elektroniske udgave af
tidsskriftet. Den typiske læser synes derimod som udgiverne af tids-
skriftet, at det både er praktisk og behageligt også at kunne holde en bog
i hånden og læse en artikel side for side. Men i en række situationer er
det på den anden side praktisk også at have den elektroniske tilgang.
Vores typiske abonnent ønsker således stadig at have tilgang til begge
versioner.

I samme forord introducerede vi også muligheden for at publicere
for-manuskripter som en speciel del af NetHermes og opfordrede læserne
til at reagere på dette tilbud. Dette er ikke sket i særlig udstrakt grad. Vi
har derfor ikke gjort brug af denne mulighed endnu, men fastholder for-
slaget og opfordrer endnu engang interesserede forfattere til at henvende
sig til redaktionen. Til sådanne præpublikationer beder vi forfatterne om
at bruge de manuskriptregler som er fælles for Hermes og for NetHermes.

Hvad angår manuskriptreglerne, så har vi fra dette nummer ændret
lidt på dem. Ændringerne består først og fremmest i en lidt forenklet
fremstilling med noget færre eksempler. Derudover anfører vi fx nu
eksplicit at forfatterne kan anbringe kortere eksempler i kursiv i den
løbende tekst, mens længere eksempler og citater stadig skal stå indrykket
i selvstændige afsnit. Manuskriptreglerne har vi hidtil trykt i hver eneste
udgave af tidsskriftet. I lyset af de nye muligheder, som NetHermes giver
os, vil vi ændre denne praksis. Man vil for eftertiden kunne finde
manuskriptreglerne (på engelsk og på dansk) på adressen: http://
hermes.asb.dk. Skulle det ikke være muligt at få adgang til internettet,
kan manuskriptreglerne rekvireres ved at skrive til redaktionen. Ud over
reglerne vil der også være henvist til en eksemplarisk artikel, som
overholder gældende regler. Vi mener, at vi ved at udnytte de tekniske
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muligheder på denne måde kan yde forfatterne en bedre service, end vi
har kunnet hidtil.

Som noget nyt er der i Hermes 29 trykt en replik af Henrik Gottlieb,
som reagerer på en artikel af Peter Kastberg i Hermes 28. Fra redaktionens
side vil vi ikke tage stilling til indholdet i reaktionen, men vi vil gerne
opfordre læserne til at komme med lignende replikker, som kan være en
vigtig brik i forskningsdiskussionen. Tilsvarende replikker kunne være
relevante som reaktioner på en anmeldelse, hvor den anmeldte forfatter
eller andre interesserede mener at kunne bidrage med indvendinger mod
anmelderens tekst. Anmeldelser kan naturligvis ikke fungere som domme,
der uden indskrænkninger kan tages til efterretning. De er et vigtigt,
men personligt bidrag til forskningens videre udvikling. Som sådanne
bidrag kan og bør de også selv blive genstand for reaktioner og bedømmel-
ser, og det ville glæde os, om vores tidsskrift (gennem læsernes anstren-
gelser!) også på denne måde kunne bidrage til udviklingen.

Anmeldelser anser vi for at være en yderst væsentlig del af forsknings-
processen og som en vigtig del af dette tidsskrift (se hertil Hansen (1997)).
I denne sammenhæng vil vi henlede læsernes opmærksomhed på listen
over indkomne bøger, både i dette og i de foregående numre. Redaktionen
er meget åben overfor, at læserne uopfordret indsender anmeldelser eller
henvender sig, dersom de er interesseret i at skrive en anmeldelse eller
en omtale af en af de indkomne bøger

Som det vil være den erfarne læser af Hermes bekendt, har tidsskriftet
normalt en temadel, suppleret af en række øvrige artikler, anmeldelser,
etc. Imod traditionen har vi denne gang endda to, nemlig både en temadel
om Leksikologi og leksikografi og en temadel om Forståelighed af juri-
diske tekster. I de kommende numre vil vi fortsætte med den traditionelle
opdeling. Følgende temaer er planlagt på nuværende tidspunkt:
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Nr. 30: IT og sprogundervisning (red. Ole Lauridsen/Lone Ambjørn)
Nr. 31: Kommunikation i virksomheder på tværs af kulturer og kontekster

(red. Anna Trosborg/Poul Erik Jørgensen)
Nr. 32: Videnstilgang til fagsprog
Nr. 33: Internetordbøger

Forslag til yderligere temasektioner modtages gerne, ligesom redaktionen
altid er glad for artikler, som ikke falder inden for det enkelte hæftes
tema.
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