'n Woord van AFRILEX
Dit is 'n groot eer vir my as nuutgekose President van AFRILEX om hierdie
woord aan die lesers van Lexikos te rig. Indien daar gekyk word na die volkome
toewyding waarmee my drie voorgangers — Rufus Gouws, Danie Prinsloo en
Mariëtta Alberts — die taak verrig het, sal ek moeilik hulle buitengewone leierskap kan ewenaar. Wanneer 'n mens hulle inleidingswoorde lees wat sedert
nommer 6 (1996) in Lexikos verskyn het, is dit interessant om die voorkeuronderwerpe van elkeen te herken: Rufus het nooit nagelaat om leksikografiese
teorie ter sprake te bring nie, Danie het vanuit 'n meer praktiese en organisatoriese hoek gekyk, terwyl Mariëtta op die subdissipline terminologie gekonsentreer het. Elke akademikus het 'n liefhebbery; myne is om ons strewes in publikasies te omskep wat oor die jare hul geldigheid sal bly behou. Wat dit betref,
is ons besonder gelukkig om oor Lexikos te beskik.
Lexikos is nie die tydskrif van AFRILEX nie — omdat dit bydraes vanoor
die wêreld trek, waarvan net die bestes gepubliseer word na 'n streng anonieme beoordeling deur ten minste twee keurders — maar dit is die voorkeurpublikasiebron en as sodanig dus die mondstuk van die lede van AFRILEX.
Lexikos sal nie Lexikos wees sonder die toewyding van sy redakteur, dr.
J.C.M.D. du Plessis, en sy assistent, me. Riette Ruthven nie. Hulle omskep
gehaltemanuskripte in artikels wat dikwels byna volmaak is. Sulke aspekte
gaan nie ongemerk verby nie, en dit is ongetwyfeld danksy die hoëgehaltevoorleggings, gekombineer met 'n tydige redigeerproses, dat Lexikos vanaf
nommer 15 (2005) gekeur is vir insluiting in die volgende twee databasisse van
die Thomson Reuters Web of Science Citation Index:
—
—

Arts & Humanities Citation Index
Current Contents/Arts & Humanities

Vanaf verlede jaar se nommer, nommer 18 (2008), neem die Web of Science
Lexikos verder op in:
—
—
—
—

Social Sciences Citation Index
Social SciSearch
Current Contents/Social & Behavioral Sciences
Journal Citation Reports/Social Sciences Edition

Die laaste, insluiting in die Journal Citation Reports, is veral waardevol omdat
dit beteken dat impakfaktore nou vir Lexikos bereken word. Die berekening van
impakfaktore is elementêre wiskunde: Vir elke betrokke jaar verdeel 'n mens
die aantal verwysings na die materiaal gepubliseer in die twee voorafgaande
jare met die totale aantal artikels gepubliseer in hierdie twee jare. In die Journal
Citation Reports van 2008 lewer dit die volgende vir Lexikos op:
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Aantal items gepubliseer
in:
2007 =
30
2006 =
20
Totaal:
50

Aanhalings in 2008 tot items gepubliseer
in:
2007 =
11
2006 =
4
Totaal:
15
Berekening:

Aanhalings tot onlangse items
Aantal onlangse items

15
50

=

0.300

Die huidige (2008) impakfaktor vir Lexikos is dus 0.300. Met gegewens geberg
in die databasisse van die Web of Science kan 'n mens ook terugkyk, wat toon
dat die impakfaktor vir Lexikos op die oomblik bestendig (en effens stygend) is.

Impakfaktore moet altyd binne konteks gesien word, en dit is derhalwe belangrik om rekening te hou met die plek wat 'n tydskrif inneem in die kategorie/
-ieë waartoe dit behoort. Lexikos behoort tot die kategorie Linguistiek, waar dit
56ste (uit 68 tydskrifte) in die laaste (vierde) kwartiel geplaas is.
Gegee dat akademiese personeellede van inrigtings van hoër onderwys
toenemend "beoordeel" word, en dat hulle publikasies in hoë-impaktydskrifte
geneig is om meer gewig te dra as enige ander oorwegings vir daardie beoordeling, kan die waarde van die feit dat Lexikos nou 'n geïndekseerde tydskrif is
— met 'n impakfaktor — nie genoeg beklemtoon word nie. In die vakgebied
leksikografie, kom dié eer slegs twee tydskrifte toe: die International Journal of
Lexicography en nou Lexikos. Wanneer gekyk word hoe impakfaktore bereken
word, wil ek daarom graag almal van ons aanspoor om seker te maak dat ons
altyd die toepaslike verwysings in al ons manuskripte insluit by materiaal
gepubliseer gedurende die voorafgaande twee jaar in sowel die International
Journal of Lexicography as Lexikos. Mag Lexikos se impakfaktor, en daarmee saam
die lewendigheid van ons vakgebied, as gevolg daarvan styg!
Gilles-Maurice de Schryver
President: AFRILEX
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