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Forord

At læseren nu sidder med den trettende årgang hhv. det seksogtyvende
nummer af Hermes er det bedste bevis på, at tidsskriftet har fået en sikker
plads i rækken af lingvistiske tidsskrifter. Vi har en relativt konstant og
trofast skare af abonnenter, og der indsendes en stadig strøm af
manuskripter med henblik på offentliggørelse i Hermes. Men dette
fritager selvfølgelig ikke redaktionskomiteen for konstant at være
opmærksomme på løbende at videreudvikle vores tidsskrift, så den
fortsatte succes kan sikres.

 Efter en nærmere betragtning af vores koncept er der dog ingen planer
om nogen grundlæggende ændringer i måden, Hermes er bygget op.
Hermes skal også fremover være et omnibustidsskrift, som på samme
tid bringer bidrag om almensproglige og fagsproglige emner både på
skandinaviske sprog og på engelsk, fransk og tysk. Vi vil ligeledes
fortsætte med normalt at have en tematisk artikeldel, en del med artikler,
der ikke hører til temaet, et forum for diskussionsbidrag og bidrag af
mere anvendelsesorienteret karakter, anmeldelsesartikler samt
anmeldelser og omtaler.

Det nye er derimod, at vi i lyset af den igangværende udvikling og de
nye muligheder på området har besluttet at udvide selve udgivelsesformen
til også at omfatte et netbaseret tidsskrift, et „Net-Hermes“. Samtidig
med, at den trykte udgave kommer ud til abonnenterne, vil det således
fremover være muligt at få adgang til de nyeste Hermes-artikler via
Internettet. Net-Hermes vil ligge på et særligt Hermes-netsted (http://
Hermes.asb.dk), hvor der udover adgang til at læse det sidst udkomne
nummer også vil være mulighed for at få adgang til artikler fra alle vore
tidligere numre.

Hvordan får man nu adgang til Net-Hermes? Fremover vil der være
to muligheder for at abonnere på Hermes: et kombinationsabonnement,
hvor man abonnerer på både den trykte udgave og på netversionen, og et
netabonnement, hvor man kun abonnerer på netversionen. Alle
nuværende abonnenter på den trykte udgave af Hermes modtager sammen
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med dette nummer en adgangskode, som åbner mulighed for at komme
ind på siden. De overføres dermed automatisk til et kombinations-
abonnement, indtil vi evt. modtager anden besked. For disse abonnenter
vil Net-Hermes være en udvidelse af deres nuværende abonnement uden
yderligere betaling, og for dem vil forskellen i første omgang bestå i, at
det vil være lettere at få fat i gamle artikler, hvis man ikke selv ligger
inde med de tilsvarende numre. Det nye er tilbuddet om et rent
netabonnement. Dette abonnement giver kun adgang til netstedet.
Abonnenter, der kun abonnerer på Net-Hermes, får ikke tilsendt
papirversionen af tidsskriftet, men har mulighed for at læse nummeret
og evt. hente artikler og udnytte de øvrige funktioner på netstedet.

Det er tanken, at Net-Hermes skal udvikles yderligere i den kommende
tid for at opfylde andre af abonnenternes behov. Dels ligger der allerede
nu tanker om, hvordan netstedet kan udbygges med andre funktioner,
såsom diskussion og publicering af for-manuskripter. Og dels er det for
et lille tidsskrift som Hermes en i hvert fald en interessant mulighed at
overgå til udelukkende at udkomme som nettidsskrift. Vi vil gerne med
dette initiativ bidrage til at få løst nogle af de tekniske og statusmæssige
problemer, der for nuværende ikke gør det tiltrækkende at overgå til ren
internetpublicering. Fordelene er åbenlyse, og derfor overvejer vi
muligheder for at fjerne den usikkerhed, der i øjeblikket hersker med
hensyn til den værdi, publicering i nettidsskrifter tilskrives i forhold til
publicering i traditionelle tidsskrifter i forbindelse med bedømmelser o.
lign. I denne forbindelse modtager vi gerne kommentarer fra vore
abonnenter, både hvad angår reaktioner på den proces, vi har sat i gang,
og hvad angår forslag til nye funktioner og til løsninger af bl.a.
statusproblemet.

Vi regner med, at alle vore abonnenter vil være glade for udvidelsen
af tilbuddet fra Hermes’ side, og at de også vil fortælle andre, ikke-
abonnenter om de nye muligheder. Og vi håber på, at vi på denne måde
kan bidrage til at udvikle internettet som medium i forbindelse med
behovet for at kommunikere væsentlige forskningsresultater til en bredere
kreds. Mediet har en række fordele, der også er relevante i forbindelse
med tidsskriftspublikation, og som vi gerne vil kunne udnytte. Men
samtidig er det bydende nødvendigt at få udryddet en række problemer,
før dette medium kan fungere optimalt.
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