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Liigume edasi

Enn Kasaku „Loogika alused” on 
mahukaim seni ilmunud eesti-
keelne loogikaõpik, mis ühendab 
suure põhjalikkusega ühtede 
kaante vahel nii traditsioonilise 
(aristotelliku) kui klassikalise (s.t 
tänapäeva) loogika, ent käsit-
leb ka mitteklassikalisi loogikaid 
(modaalne ja eroteetiline loogika), 
informaalset loogikat ehk argu-
mentatsiooniteooriat, loogika- ja 
mõtlemis paradokse jm. Tege-
mist on vajaliku käsiraamatuga 
humanitaar- ja sotsiaalteaduste 
tudengitele, ent ka kõigile teistele 
loogikahuvilistele.

Enn Kasak

Loogika alused
ISBN 978-9949-32-618-1

avarduvad kirjastuse võimalused oma 
väljaannete tutvustamiseks nii Eestis 
kui rahvusvahelistel messidel, samuti 
oleme senisest paremini kursis vald-
kondliku seadusloomega ning saame 
selles ka vajadusel sõna sekka öelda. 

Muude akadeemiliste väljaannete 
kõrval kirjastame endiselt ka Tartu Üli-
koolis kaitstavaid dissertatsioone. Kuigi 
leidsime aasta alguses võimaluse selle 
teenuse hinda märgatavalt langetada, ei 
ole me töö kvaliteedis järeleandmisi tei-
nud – teeme jätkuvalt kõik endast ole-
neva, et doktoritööd valmiksid õigeks 
ajaks ning oleksid vormiliselt korrektsed.

Oma akadeemiliste käsikirjadega 
on meie juurde oodatud kõik ülikooli 
töötajad!

Tegusat sügist ja talve – kohtumiseni! 
Ülle Ergma, tegevjuht
Ivo Volt, peatoimetaja

Järjekordne õppeaasta on juba peaaegu 
poole peal. Tartu Ülikooli Kirjastus 
tegutseb teist sügist oma uues asuko-
has – TÜ raamatukogus. Hoolimata 
füüsilisest kohavahetusest jätkame 
endiselt suunal, mis tagaks kujune-
mise rahvusvaheliseks kõrge prestii-
žiga teaduskirjastuseks. Selle eesmärgi 
saavutamisel näeme kolme peamist 
mõjurit: koostöö mainekate autoritega, 
regulaarselt ilmuvate akadeemiliste 
sariväljaannete ja monograafi ate kir-
jastamine ning rahvusvahelise leviku 
laiendamine. Viimases osas on see sügis 
toonud kaasa lepingu sõlmimise Põhja-
Ameerika vahendajaga, mille tulemusel 
jõuavad alates 2014. aasta lõpust kirjas-
tuse väljaanded (eelkõige võõrkeelsed) 
suurema hulga huvilisteni. Samuti 
oleme otsimas partnerit parema leviku 
tagamiseks Euroopas. TÜ kirjastuse 
väljaanded on üha enam kaasatud ka 
rahvusvahelistesse andmebaasidesse. 
Kirjastus kuulub Euroopa Ülikoolikir-
jastuste Ühendusse, mis just sel aastal 
avaldas oma ühendkataloogi veebis.

Rahvusvaheliste suhete ja tuntuse 
kõrval ei maksa ära unustada ka Ees-
tit – selle aasta suvest alates on Tartu 
Ülikooli Kirjastus taas ka Eesti Kir-
jastuste Liidu liige. Liidu liikmena 

P. S. Kui soovite meile külla tulla, astuge 
sisse TÜ raamatukogu Akadeemia tänava 
poolsest uksest.

Külastage ka meie kodulehte www.
tyk.ee ning jälgige kirjastuse tegemisi 
Facebookis (facebook.com/kirjastus) ja 
Twitteris (twitter.com/kirjastus).
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Enn Kasak

Loogika alused
Toimetanud Andres Luure, 668 lk, 
kõva köide, kujunduses on kasutatud 
Navitrolla kunstiteoseid

Esitlus
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arusaamast nagu oleks olemas üksai-
nus õige ja efektiivne loogika, et arukas 
isik peakski mõtlema ja rääkima ainult 
loogiliselt ning kes seda ei tee, on puu-
dulik. Paraku on loogika võimalused 
palju väiksemad ning see ei pruugi 
huvilise ootustele vastata. „Loogika 
aluste” sissejuhatavas osas püütakse 
määratleda, mis on loogika ja milline 
on loogika osatähtsus mõtlemises ning 
arutluses.

Peamiselt humanitaaridele mõeldud 
õpiku materjal on tinglikult jaotatud 
kaheks klassiks, millest teine täiendab 
esimest. Praktikule – keda peamiselt 
huvitab loogika kasutamine arutlemise 
läbiviimiseks ja kontrollimiseks – pii-
sab põhimaterjali läbitöötamisest. Selle 
omandamise käigus peaks tekkima 
ettekujutus, kuidas loogikat kasu-
tada. Eraldi tähistatud lisamaterjal on 
mõeldud neile, kes lisaks loogika aluste 
omandamisele tahavad mõista, millest 
need alused tulenevad. „Loogika alus-
tes” on püütud käsitelda kõiki küsi-
musi, mis loogiliselt mõtleval loogika 

Augusti alguses tuli trükist Enn Kasaku 
õpik „Loogika alused”, mis on mahu-
kaim seni eesti keeles ilmunud loogika-
õpik. 668 leheküljel käsitletakse ilme kate 
näidete varal põhjalikult nii traditsiooni-
list kui ka tänapäeva loogikat, ent 
tutvustatakse ka mitte klassikalisi loo-
gikaid, loogikaparadokse jpm. Õpik on 
varustatud põhjaliku sissejuhatava osa 
ning mahuka sõnaseletustega registriga. 
Raamatut esitleti 11. septembril 2014 
kl 16 Tartu Ülikooli Muuseumi valges 
saalis.

Kriitilise mõttelaadiga inimene võib 
loogikat õppides sattuda ebaselgetele 
lõikudele ning tal võib jääda mulje, 
et loogika ise ei ole loogiline. Õppija 
võib olla mõjutatud üsna levinud 

õppijal tekkida võivad. Mõnedki prob-
leemid väljuvad loogika piirest ja nende 
mõistmise teele suunavad rohked mär-
kused ja allikaviited.

Õpiku esimene osa käsitleb tradit-
sioonilist loogikat, mis tegeleb keeles 
väljendatud mõistete, otsustuste ja 
süllogismide analüüsiga. Eesti oskus-
sõnade ebamäärasest rägastikust läbi 
pugedes püütakse sobituda ingliskeelse 
loogikaterminoloogiaga. 

Teine osa käsitleb klassikalist loogi-
kat – lausearvutust ja predikaatloogikat. 
Kuigi õpik on kirjutatud humanitaari-
dele, on selles püütud järgida tänapäeva 
matemaatika nõudeid. Tuletust ja tõe-
suspuud appi võttes analüüsitakse ka 
kui-siis lauseid sisaldavaid arutlusi.

Õpiku kolmandas osas tutvustatakse 
mõningaid mitteklassikalisi loogikaid, 
argumentatsiooniteooria elemente, 
loogikavigu, küsimuste loogikat ning 
loogilisi paradokse. Sõnaseletustega 
registris on mitmetähenduslike väl-
jendite erinevad tähendused läbivalt 
ära märgitud.
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Approaches 
to Culture Theory
Kultuuriteooria tippkeskuse koordi-
neeritud raamatusarjas ilmus 2013–
2014 kolm köidet. 

Sarja teise köitena ilmunud artikli-
kogumik „The Curving Mirror of 
Time” (toim Halliki Harro-Loit ja 
Katrin Kello, 2013, 191 lk) annab üle-
vaate eesti ajalehtede ajakäsitlusest aja-
loolises perspektiivis. Uuritakse, kuidas 
ajalehed on kajastanud minevikku, 
olevikku ja tulevikku. Eri aegade aja-
lehetekstide analüüs näitab, et uudiste 
ajafookus muutub: mõnel perioodil päl-
vib minevik rohkem tähelepanu, teistel 
aegadel aga huvitutakse pigem kaas-
aegsetest sündmustest ja tulevikust. 
Artiklid vaatlevad, kui sarnased või 
erinevad on mineviku (re)konstrukt-
sioonid eesti- ja venekeelsetes päeva-
lehtedes 1994. ja 2009. a., millised on 
tähtpäevaajakirjanduse ja sotsiaalse 
mälu seosed ning kuidas eesti aja lehed 
ja ajakirjad on aastatel 1848–1940 
naisi kujutanud. Tegemist on inter-
distsiplinaarse kultuuriteoreetilise 
kogumikuga, mis heidab värske pilgu 
ajamõõtmele uudistediskursuses, esi-
tades uusi metodoloogilisi vaatenurki. 
Artiklite autorid on Halliki Harro-
Loit, Anu Pallas, Valeria Jakobson, Ene 
Kõresaar, Kristiina Müür, Tiiu Kreegi-
puu, Marek Miil ja Roosmarii Kurvits. 

Kolmas köide, „Things in Cul-
ture, Culture in Th ings” (toim Anu 
Kannike ja Patrick Laviolette, 2013, 
310 lk), käsitleb materiaalse kultuuri 
dünaamikat ajas ja ruumis. Inter-
distsiplinaarsed, eri aegu ja kultuure 
puudutavad kirjutised analüüsivad, 
kuidas asjad omandavad tähendust 
ja staatust, tekitavad mitmesuguseid 
tundeid ning aitavad kaasa müütide, 
narratiivide ning diskursuste levikule. 
Raamat jaguneb neljaks temaatiliseks 
osaks: ambivalentsed asjad, asjade 
lood, tarbimine ja kogumine, prügi 
ja tehnoloogiad. Esimene osa käsitleb 
elukeskkonna tähendusi indiviidi ja 
ühiskonna tasandil. Teine osa pakub 

konkreetseid näiteid asjade rollist 
identiteedi loomisel. Kolmas osa kes-
kendub tarbimise ja kogumise ajaloo-
listele ja tänapäevastele aspektidele. 
Neljandas osas analüüsitakse mus-
tuse/prügi representatsioone ja sellega 
seotud moraalseid dilemmasid. Mit-
mekesiste materiaalse kultuuri alaste 
üksik käsitluste kaudu osutab kogumik 
interdistsiplinaarse kultuuriteooria 
uutele võimalustele. Artiklite autorid 
on Patrick Laviolette, Stephen Harold 
Riggins, Carlo A. Cubero, Rowan R. 
Mackay, Susanne Nylund Skog, Timo 
Muhonen, Kirsti Salo-Mattila, Maria 
Cristache, Roosmarii Kurvits, Visa 
Immonen, Meripeni Ngully, Brigitte 
Glaser, Remo Gramigna, Maaris Raud-
sepp ja Andu Rämmer.

Sarja neljas köide, artiklikogumik 
„Estonian Approaches to Culture 
Th eory” (toim Valter Lang ja Kalevi 
Kull, 2014, 335 lk), on tänapäeva eesti 
kultuuriteooria antoloogia. Enamik 
autoritest kuulub Kultuuriteooria tipp-
keskuse arheoloogia, kultuurikommu-
nikatsiooni, nüüdiskultuuri uuringute, 
etnoloogia, folkloristika, religiooni-
uuringute, maastiku-uuringute ja 
semiootika uurimisrühmadesse. Auto-
rid käsitlevad eesti kultuuriteooria 
uurimisküsimusi ning rakendavad teo-
reetilisi analüüse kultuuri enesekirjel-
duse ja enesemõistmise edendamiseks. 
Autorite hulka kuuluvad Aili Aarelaid-
Tart, Martin Ehala, Halliki Harro-Loit, 
Tiiu Jaago, Anne Kull, Kalevi Kull, 
Kristin Kuutma, Valter Lang, Art Leete, 
Kati Lindström, Mihhail Lotman, Han-
nes Palang, Rein Raud, Raul Tiganik, 
Peeter Torop, Ülo Valk ja Tõnu Viik. 
Kogumik on illustreeritud Eesti kunst-
nike tööde värviliste reprodega.

Kõik sarja „Approaches to Culture 
Theory” raamatud on saadaval ka 
avatud juurdepääsuga raamatute por-
taalis OAPEN (www.oapen.org) ning 
neid indekseerivad Th omson Reutersi 
andmebaasid Conference Proceedings 
Citation Index või Book Citation Index.



2014. aastal tuli trükist sarja asutaja 
professor Jüri Talveti esseekogumik 
„Kümme kirja Montaigne’ile. „Ise” ja 
„teine””. Selle raamatu kohta on H. L. 
Hix kirjutanud: „Sokrates vaatas loo-
tusrikkalt teispoolsele elule, kus ta saaks 
vestelda targimatega auväärsete kadu-
nute seast. Jüri Talvet ei ole hakanud seda 
ära ootama, vaid on selle asemel otsus-
tanud alustada vestlust tarkadega juba 
siinses elus. Tema kümme kirja vormis 
arutlust on läkitatud ühele targimaist 
eelkäijaist, Michel de Montaigne’ile. Tal-
veti mõtiskeludes asetuvad tänapäevased 
küsimused pikka ajaloolisse perspektiivi 
ning rikkalikku kirjanduslikku kon-
teksti. Neist kirjadest ilmub praegusaja 
globaalsete suundumiste kompromissitu 
kriitika, ent Talveti kriitika vaste – või 
vahest selle olemus – on lootuse välja-
vaade.” Kirjade vahele on lükitud Talveti 
kaheksa vahelugemist: varem ilmunud 
saatesõnad maailmakirjanduse tipp-
teoste väljaannetele.

Maailmakirjanduse 
tõlkevaramu

Sarjas avaldatakse kommenteeritud ning 
saatekäsitlustega varustatud tõlkeid 
maailmakirjanduse klassikasse kuu-
luvatest teostest. 2014. aastal sai ka see 
sari värskema kujunduse ning ilmus 
kaks uut tõlget.

Sarjadest
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Kaasaegne mõte
2005. aastal asutatud raamatusarja 
„Kaasaegne mõte” eesmärk on välja 
anda nii algupärast kui tõlkelist esseis-
tikat, mis mõtestab tänapäeva kultuuri 
ja ühiskonna probleeme ajalooliste 
muutuste, „keskuste” ja „äärte”, tsi-
vilisatsiooni ja kultuuri omavahelise 
dünaamika seostes. Sari tõstab esile 
vaimse diskursuse vahendina kirjan-
duse ja fi losoofi a lõikumisalale kuulu-
vat esseežanri. Erinevalt akadeemilisest 
väljendusest ei väldi esseistika väärtus-
hinnangutes autori isiklikkust ega ka 
kirjanduslikku kujundlikkust mõtete 
ja kontseptsioonide edasiandmisel. 
Parima esseistika voorusi on selle kuul-
davus väljaspool kitsamat akadeemi-
list publikut, võime vahetuimal viisil 
mõjutada ühiskondlikku ja kultuurilist 
mõtet. Samal ajal on essee tingimuseks 
põhimõtteline fi losoofi line hoiak elu ja 
kultuuri nähtuste ees.

2013. aastal sai sari uue kujunduse 
ning ilmus Katre Talviste esseekogumik 
„Laulmine iseendast ja teistest. Mõtteid 
tõlkivatest luuletajatest”. Raamat sisal-
dab viit hoogsat esseistlikku käsitlust 
tõlkimise tähtsusest nii Eesti luule-
maastikul kui elus üldse: „Laulmine 
iseendast on ju kena küll, aga muidu 
ma eriti ei soovitaks”, „Luuletaja leiab 
laiba”, „Luuletusi loomadest” (Eesti 
Kultuurkapitali 2013. aasta artikliau-
hinna laureaat), „Tuulest tulnud luule” 
ning „Ühe mehe Linux on teise OS/2”.

Pío Baroja, „Nii see maailm on”, 
tõlkinud Mari Laan, saatekäsitlus 
Inga Sapunjan. 

Sarja toimetaja Jüri Talvet kirjutab 
selle raamatu kohta nii: „Oma kaas-
aegse Euroopa ja Hispaania karmi 
kriitiku Baroja proosa peavõlusid on 
see, et paljuhäälsus ei ole pelgalt ideo-
loogiline. Jutustuse kiires voogamises 
Euroopa ühelt äärelt läbi keskuse teise 
äärde ja tagasi põrkuvad ja põimuvad 
erinevad hingeelud, vaimualged, rah-
vuslikud stereotüübid ja tõelused oma 
kattumatuis varjundeis, tihti saade-
tuna kirjaniku muigest ja skeptilisest 
irooniast.”

Giovanni Boccaccio, „Madonna Fiam-
metta eleegia”, tõlkinud Lauri Pilter.

Sarja toimetaja Jüri Talvet: „„Deka-
meroni” lugude värvikas esituslaad tegi 
Boccacciost Euroopa uusaegse novelli 
alusepanija. Mõnevõrra vähem tähe-
lepanu on jagunud Boccacciole kui 
varajaste proosaromaanide autorile. 
Tema pikemate jutustuslike teoste seas 
tõuseb kindlalt esile „Fiammetta”. See 
ei ole mitte ainult n-ö kaasajaromaan, 
kus müütilise varjundiga armuloo ja 
sellesse tihedasti põimuvate mütoloo-
giliste – seega eeskätt antiigist innus-
tatud – vihjete taustal avaneb tollane 
Napoli oma inimestega, nende häältega 
ja eluhoiakutega. Kui väita, et „Fiam-
mettast” sai kujuneva uusaja esimene 
realismisugemeline psühholoogiline 
romaan, siis on see kindlasti õige, aga 
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see ei ammenda teose kogu algupära. 
Ajastul, kui ühiskonna võimumeh-
hanismid naise loovust räigelt maha 
surusid ning vaimulike hiiglaslik mees-
vägi ei väsinud ründamast loodust ja 
naissugu kui inimsoo patuelu pealä-
tet, kirjutas Boccaccio „Fiammetta” – 
romaani, mille kujutluslik jutustaja 
otsast lõpuni on naine.”

Piibel kontekstis

Iiobi raamat. Tõlkinud ja kommen-
teerinud Urmas Nõmmik, 2013.

„Piibel kontekstis” on uus raamatu-
sari, mis toob eesti lugejani Piibli raa-
matute ning nendega kõige lähemalt 
seotud kirjanduse uus- ja esmatõlkeid 
koos tänapäevaste kommentaaridega. 
Sarja esimeses köites on esitatud Iiobi 
raamatu kommenteeritud uustõlge 
ja põhjalik saatesõna. Iiobi raamatu 
eksistentsiaalne ja teoloogiline süga-
vus ning mõju teoloogia ajaloole ja 
maailma kultuurile on väga suured. 
Iiobi raamatu lugemine ei jäta kunagi 
külmaks. See puudutab igaühte meist, 
sest kannatus ning eksistentsiaalne 
küsimus „miks?” ei lähe meist kellestki 
mööda. Raamatu erinevate kõnelejate 
häältest kokku sulanduv ning poeeti-
liselt pretensioonikas sümfoonia teeb 
Iiobi raamatust ühe maailmakirjan-
duse tähtteose.

Sarja teise köitena on ilmumas Mišna 
traktaat „Sabat” (Šabbat), mille on heeb-
rea keelest tõlkinud ja kommenteerinud 
Kalle Kasemaa.

Politics and 
Society in the 
Baltic Sea Region

Sarjas on seni ilmunud kaks köidet.
Vol. 1. Anne Kaun, „Being a Young 

Citizen in Estonia: An Exploration 
of Young People’s Civic and Media 
Experiences”, 2013.

Raamat pakub intrigeerivat pilgu-
heitu sellesse, kuidas noored inimesed 
Eestis tajuvad oma rolli kodanikena 
20 aastat pärast demokraat-
liku riigi loomist. 

Käsitluse aluseks olev teoreetiline 
raamistik rõhutab meedia mõju koda-
nikukogemustele. Raamatus analüü-
sitakse intervjuusid ning kasutatakse 
materjalina veebipäevikuid. Autor 
uurib, mil määral noored tajuvad mee-
diat oma igapäevase elu osana ning 
kodanikutunnetuse mõjutajana.

Vol. 2. Paul Jordan, „Th e Modern 
Fairy Tale: Nation Branding, Natio-
nal Identity and the Eurovision Song 
Contest in Estonia”, 2014.

Tuntud Eurovisiooni-kommentaa-
tori akadeemiline käsitlus uurib suh-
teid rahvuse ja riigi vahel ning vaatleb 
seda, kuidas tänapäeva Euroopas 
kujundatakse poliitiliselt rahvusva-
helist kuvandit. Selleks vaatleb autor 
debatte rahvuse kuvandiloome ning 
Eurovisiooni lauluvõistluse ümber. 
Raamatu fookuses on identiteedikü-
simused, mis tekkisid Eestis Euroopa 
Liiduga ühinemise eel. Eurovisiooni 
lauluvõistlust on sageli kõrvale jäe-
tud kui muusikaliselt ja kultuuriliselt 
„madalat” üritust, ent Jordan näitab, et 
see võib heita valgust võtmetähtsusega 
identiteediküsimustele ning  laiematele 
sotsiaalpoliitilistele teemadele.

astus

p
ku riigi loomist.



Studia litteraria 
Estonica
Sarja 13. köitena ilmus 2013. aastal 
kogumik „Eesti teatriteaduse pers-
pektiivid”. Selles arutlevad teatritea-
duse perspektiivide üle Eestis Anneli 
Saro, Luule Epner, Ott Karulin, Hedi-
Liis Toome, Madli Pesti, Ireene Vik-
tor, Kristel Pappel, Anu Allas, Kristiina 
Reidolv, Marek Volt ja Madis Kolk. 
Kogumiku lõpetavad Lea Tormise ja 
Arne Merilai isiklikumat laadi sõna-
võtud Eesti teatriteadlase Luule Epneri 
auks, kellele köide on ka pühendatud. 
Köite koostaja ning toimetaja on TÜ 
teatriteaduse professor Anneli Saro.

Sarja uusim köide on Th omas Salu-
metsa kirjutiste kogumik „Mõju 
mõnu” (2014).

Th omas Salumets on eesti päritolu 
Kanada kirjandusteadlane, Vancou-
veris asuva Briti Columbia Ülikooli 
Kesk-, Ida- ja Põhja-Euroopa osa-
konna kauane juhataja ning kompara-
tivistika programmi juht. Saksamaal 
sündinud ja kasvanud, ent Toronto ja 
Princetoni ülikoolides germanistikat 
õppinuna on ta põhjalikult käsitlenud 
Liivimaaga seotud F. M. Klingeri, J. 
M. R. Lenzi ning teiste tormi ja tungi 
autorite loomingut, samuti N. Eliase 
sotsiofilosoofiat. Nii oma õppetöös 
kui ka kirjasõnas tutvustab ta sageli 
eesti kirjandust (J. Kross, V. Luik, 

T. Õnnepalu, U. Masing, S. Oksanen 
jt). T. Salumets koostas J. Kaplinski 
mõttelookogumiku „Kõik on ime” 
(2004), äsja ilmus Kanadas temalt 
monograafi a „Unforced Flourishing: 
Understanding Jaan Kaplinski” (2014).

Tõlkeartiklite valimik „Mõju mõnu” 
tutvustab lähemalt seda väärt meest – 
meie akadeemilist kaasautorit, retsen-
senti-oponenti, kel eesti ning maailma 
kultuur südamel.

Studies in Reading 
and Book Culture

Uus raamatusari avaldab monograa-
fi aid ja artiklikogumikke, mis kesken-
duvad raamatukultuurile, selle ajaloole 
ja sotsioloogilistele külgedele, autorsuse, 
lugemise, kirjutamise, trükkimise, kirjas-
tamise ja raamatusäilitamise küsimustele.

Vol. 1. William A. Kelly, Jürgen Beyer 
(toim.), „Th e German book in Wolfen-
büttel and abroad. Studies presented to 
Ulrich Kopp in his retirement”, 2014

Artiklikogumikus uuritakse 15.–17. 
sajandi raamatute, puidulõigete ja käsi-
kirjadega seotud küsimusi, käsitletakse 
trükkaleid ja trükitehnikaid, vaadel-
dakse kogude päritolu, editeeritakse 
allikmaterjale ning täpsustatakse mit-
meid detaile selle perioodi raamatutoo-
dangu osas.
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Sarjadest
Vol. 2. Marju Lauristin, Peeter Viha-
lemm (toim.), „Reading in changing 
society”, 2014.

Lugemise staatus ja saatus digimaa-
ilmas on kultuuri tulevikule kesken-
duvates debattides üks võtmeküsimusi. 
Trükisõna ning eelkõige raamatute 
kui väärtuslike kultuurivahendajate ja 
teadmiste allikate keskne positsioon on 
Interneti-ajastul sattunud küsimärgi 
alla. Lugemine kui ligipääs fantaa-
siamaailmadele on ohustatud võimsa 
audiovisuaalse meedia poolt. Kas nau-
ding, mida saadakse lugemisest kui loo-
vast, kujutlusvõimet ja enesetunnetust 
hõlmavast protsessist, on kadumas ning 
asendumas sotsiaalmeedia kiire mulje- 
ja pildivahetusega? Kas kriitika ja mure 
lugemise tuleviku pärast on lihtsalt 
üldistavad väärarusaamad, mida põh-
justab uute tehnoloogiate tungimine 
vanasse traditsioonilisse raamatumaa-
ilma? Kogumiku artiklid sisaldavad 
empiirilisi uuringuid ning teoreetilisi 
ja ajaloolisi käsitlusi muutustest raa-
matute ja lugemise maailmas Balti- ja 
Põhjamaades, samuti uute raamatuko-
gupraktikate kirjeldusi, mis peegeldavad 
loovaid püüdlusi kohanduda muutuva 
sotsiaalse ja tehnoloogilise keskkonnaga.

Tartu Semiotics 
Library
Tartu Semiotics Library on rahvusva-
heline semiootika-alane raamatusari, 
milles avaldatakse monograafi aid, käsi-
raamatuid, sõnastikke, õpikuid ja artik-
likogumikke semiootika vallast. Sarja 
asutasid 1998. aastal Peeter Torop, Mih-
hail Lotman ja Kalevi Kull.

Vol. 12. Floyd Merrell, „Meaning 
making: it’s what we do; it’s who we 
are”, 2013.

Vol. 13. Silvi Salupere, Peeter Torop, 
Kalevi Kull (eds.), „Beginnings of the 
semiotics of culture”, 2013. 

Vol. 14. Marcel Danesi, Mariana 
Bockarova, „Mathematics as a mode-
ling system: a semiotic approach”, 2014.
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Eesti Kirjastuste Liit

Käesoleva aasta juunis liitusime uuesti Eesti Kir-
jastuste Liiduga, kuhu kuulub nüüd 32 Eesti kir-
jastust. Liidu liikmena oleme ühtlasi ka Euroopa 
Kirjastuste Liidu ja Rahvusvahelise Noorsookir-
janduse Nõukogu (IBBY) Eesti Osakonna liikmed.

Eesti Kirjastuste Liit teeb koostööd Eesti Kir-
janduse Teabekeskusega, Eesti Lastekirjanduse 
Keskusega ja Eesti Kirjanike Liiduga, samuti Põh-
jamaade Ministrite Nõukogu ja Briti Nõukogu 
Eesti Esindusega. Liidul on esindaja Justiitsminis-
teeriumi juures asuvas Autoriõiguse Asjatundjate 
komisjonis, Eesti Kirjanduse Teabekeskuse nõuko-
gus, Autorihüvitusfondis ja Kultuurkapitali kirjan-
duse sihtkapitalis. 

Eesti Kirjastuste Liit korraldab iga-aastaselt 
müüduimate raamatute edetabelit ning Aasta 
Menuraamatu näitust ning koostöös Rahvusraa-
matukogu ja Eesti Kujundusgraafi kute Liiduga 
25 kaunima raamatu ja 5 kaunima lasteraamatu 
konkurssi. Lisaks võtab liit osa arvukatest välis-
messidest ning osaleb erinevate raamatutele ja 
kirjastamisele pühendatud ürituste korraldamises.

Ilmumas 
Avatud Eesti Raamatu sari

Carl G. Hempel
Loodusteaduse fi losoofi a. 

Tõlkinud Tiiu Hallap, järelsõna Rein Vihalemm.

Peter Strawson
Analüüs ja metafüüsika. 

Sissejuhatus fi losoofi asse. 
Tõlkinud ja järelsõna Tiiu Hallap.

Ernst Mayr
Bioloogilise mõtte areng: 

mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus. 
Tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Hausenberg, 
Kristiina Tüür.

Paul Feyerabend
Meetodi vastu. Tõlkinud Kalle Hein, järelsõna 
Tiiu Hallap.

Mircea Eliade
Religioonide ajaloo käsitlus. 
Tõlkinud Mirjam Lepikult, järelsõna Erki Lind.

Rahvusvahelistumine

Ajakiri Sign Systems Studies võeti 

Thomson Reutersi andmebaasidesse

Novembris teatas Th omson Reuters, et pärast pikaajalist hin-
damist on Tartus väljaantav rahvusvaheline semiootikaajakiri 
Sign Systems Studies vastu võetud tsiteerimisandmebaasidesse 
Arts & Humanities Citation Index ning Current Contents/Arts 
and Humanities. Ajakiri on andmebaasidesse kaasatud alates 
2013. aasta numbritest.

Tegemist on olulise tunnustusega Tartu semiootikute poolt 
asutatud ning siiani Tartus toimetatavale ajakirjale. Just sel 
sügistalvel tähistab TÜ semiootika osakond juubeliüritustega 
ajakirja 50-aastast sünnipäeva. Ajakirja asutas 1964. aastal Juri 
Lotman ning algselt ilmus see pealkirjaga Труды по знаковым 
системам. Seda peetakse vanimaks senini väljaantavaks rahvus-
vaheliseks semiootikaajakirjaks.

Tartu Ülikooli Kirjastus on alates 2012. aastast tugevalt 
panustanud rahvusvahelistumisele. Selle raames on kirjastus 
aktiivselt tegelenud teadusajakirjade tehnilise kvaliteedi ning 
andmebaasides kättesaadavusega. Alates 2012. aastast on Sign 
Systems Studies kättesaadav ka avatud juurdepääsuga kodulehel 
www.sss.ut.ee.

Heatasemeliste Tartus toimetavate teadusajakirjade väl-
jaandmist on viimastel aastatel toetanud ka Tartu ülikooli 
kirjastamiskolleegium.

Euroopa Ülikoolikirjastuste 

Ühenduse ühendkataloog

Euroopa Ülikoolikirjastuste Ühendus AEUP (Association 
of European University Presses) avas 2014. aasta sügisel oma 
ühendkataloogi Internetis. Kataloogi saavad oma publikatsioone 
jooksvalt sisestada kõik AEUP liikmed, 2014. aasta novembri 
seisuga on selles üle 2000 nimetuse.

Vaata:
www.aeup.eu
aeup-catalog.eu
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 Thomson Reutersi Book 

Citation Index
Alates 2013. aastast on valik Tartu Üli-
kooli Kirjastuses avaldatud monograafi aid 
ja artiklikogumikke indekseeritud Th om-
son Reutersi andmebaasides Book Citation 
Index (BkCI) ning Conference Proceedings 
Citation Index (CPCI), mis on kasutatavad 
TR portaali Web of Knowledge kaudu. 

Eesti teadusinfosüsteemis ETIS saavad 
artiklid, mis on kaasatud ühte neist andme-
baasidest, kategooria 3.1. Täpsem loetelu 
vastavatest väljaannetest on avaldatud TÜ 
Kirjastuse kodulehel, sest kõik väljaanded 
läbivad Th omson Reutersi hindamisprot-
seduuri. 2014. aasta novembri seisuga on 
nendes kahes andmebaasis indekseeritud 
kokku 17 aastail 2008–2014 ilmunud Tartu 
Ülikooli Kirjastuse väljaannet.

Vaata: 
www.tyk.ee/andmebaasid

Avatud juurdepääsuga 

raamatud

Tartu Ülikooli Kirjastus toetab avatud 
juurdepääsu põhimõtet akadeemilises kir-
jastamises. Selle tähtsust on rõhutanud ka 
Tartu Ülikooli kirjastamiskolleegium, mis 
on seadnud teadusajakirjadele kirjastamis-
toetuse andmisel üheks tingimuseks avatud 
juurdepääsu olemasolu või juurutamise.

Lisaks sellele on kirjastus ühinenud 
projektiga OAPEN (Open Access Publish-
ing in European Networks), mille kaudu 
levivad avatud juurdepääsuga monograa-
fi ad humanitaar- ja sotsiaalteaduste vallas. 
OAPENi portaalis avaldatud raamatud on 
kättesaadavad ka saidi DOAB (Directory 
of Open Access Books) kaudu. 2014. aasta 
novembri seisuga on avatud juurdepääsuga 
kättesaadavad 17 Tartu Ülikooli Kirjastuses 
avaldatud humanitaar- ja sotsiaalteaduste 
valdkonna raamatut ja artiklikogumikku.

Vaata: 
www.oapen.org,  www.doabooks.org

Aadu Must.
Von Privilegierten 
zu Geächteten.
2014

Andres Kasekamp.
История Балтий-
ских государств. 
2014

David G. Elmes jt.
Psühholoogia 
uurimismeetodid.
2013

Gottlob Frege.
Aritmeetika alused. 
Loogilis-matemaa-
tiline uurimus arvu 
mõistest. 2014

Aili Aarelaid-Tart.
Nullindate kultuur 
II: põlvkondlikud 
pihtimused. 2012

Aili Aarelaid-Tart.
Nullindate kul-
tuur I: teise laine 
tulemine. 2012

Mariliis Hämäläinen. 
Eestimaa Kommu-
nistliku Partei Kesk-
komitee nomenklatu-
ur 1945–1953. 2011

Andro Roos jt.
Finantsturud ja 
-institutsioonid. 
2014

Estonian Approaches 
to Culture Th eory.
2014

Olavi Loog, Heiki 
Timotheus, Jaak 
Järv. Orgaanilised 
polümeerid. 
2012

Karl Homann, And-
reas Suchanek Sisse-
juhatus majandus-
teadusesse III. 2010 

SISSEJUHATUS

MAJANDUSTEADUSESSE

III

Karl Homann, Andreas Suchanek

METODOLOOGIA

T A R T U   Ü L I K O O L I    M A J A N D U S T E A D U S K O N D

Reet Kasik. Eesti 
keele sõnatuletus. 
2010
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Th omas Salumets.
Mõju mõnu. 2014

Hella Wuolijoki.
Dr. Lucius ja 
Luuletaja. 2013

Peeter Padrik, Hele 
Everaus. Onkoloogia 
õpik. 2013

20. sajandi mõtte-
voolud. Toim Epp 
Annus. 2009

Reet Kasik. Stahli 
mantlipärijad.
2011

Th e German book 
in Wolfenbüttel and 
abroad. 2014

Reading in 
changing society. 
2014

Mitut usku Eesti III. 
Uue vaimsuse eri.
Toim Marko Uibu. 
2013

Aldur Vunk.
Kuningamäng 
ärkamisaja koidi-
kul. 2012

Arne Merilai. Õnne 
tähendus. Krii-
tilisi emotsioone 
1990–2010. 2011

Arne Merilai.
Vokimeister. Kriiti-
lisi konstruktsioone 
1990–2011.  2011

Jaak Tomberg. 
Kirjanduse lepitav 
otstarve. 2011

Juhan Kurrik.
Ilomaile. 2013

Kalev Pärna. 
Tõenäosusteooria 
algkursus. 2013

Gatherings in 
Biosemiotics. Toim 
Silver Rattasepp, Tyler 
Bennett. 2012

Eesti teatriteaduse 
perspektiivid. 2013

Boris Bernstein. 
Visuaalne kujund 
ja kunstimaailm. 
2009

Peeter Torop.
Tõlge ja kultuur.
2011

Katrin Kivimaa. Rah-
vuslik ja modernne 
naiselikkus eesti kuns-
tis 1850–2000. 2009

Täiskui: 
Andres Ehin.
2012



Valik müügilolevaist raamatuist

David F. Ford. 
Teoloogia. Põgus 
sissejuhatus. 2014

A More Developed 
Sign. Toim Donald 
Favareau, Paul Cob-
ley, Kalevi Kull. 2012

Brendekenist Peeg-
lini. Eesti ajakir-
janduse biograafi -
line lühileksikon 
1689–1940. 2014

Semiotics in the 
wild. Toim Timo 
Maran jt. 2012

Martin Neithal.
August Jakobson. 
Lühimonograafi a
2014

Vaata kõiki müügilolevaid raamatuid www.tyk.ee, kirjuta tyk@ut.ee, tel 737 5945

Valts Ernštreits.
Liivi kirjakeel.
2013

Femi Oyebode. 
Psüühilised sümpto-
mid Andrew Simsi 
käsitluses. 2014

Rahvusvahelised 
rahvusteadused. 
Toim Tiit Hennoste.
2014

Aadu Must. Siber 
ja Eesti. Jalaraua 
kõlin. 2012 

Антропоцентризм 
в языке и речи. 
2014

Tiit Rosenberg.
Künnivaod. Uurimusi 
Eesti. 18.–20. sajandi 
agraarajaloost. 2013

Folklore in Old 
Norse – Old Norse in 
Folklore. 2014

NELJAS VÄLJAANNE

Femi Oyebode

Psüühilised 
sümptomid  
Andrew Simsi 
käsitluses

E

Sissejuhatus kirjeldavasse psühhopatoloogiasse

VALTS  ERNŠTREITS

LIIVI 
KIRJAKEEL

Jaan Kross and Rus-
sian Culture.  
2012

Jaan Ross. Kaksteist 
loengut muusika-
psühholoogiast.
2007

Vello Hein.
Spordipedagoogika.
2011

Jüri Allik. Psühho-
loogia keerukusest.
2009

Tiina Randlane jt.
Eesti puudel kasvavad 
suursamblikud. 2011 

Ain Heinaru.
Geneetika. Õpik 
kõrgkoolile. 2012

Christoph Levin.  
Vana Testament. 
2013

Andres Tarand, Jaak 
Jaagus, Ain Kallis. 
Eesti kliima mine-
vikus ja tänapäeval.
2013



Ajakirjad

Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandel või vahendusel ilmub suur 
hulk teadusajakirju. Alates 2013. aastast on kirjastus liige orga-
nisatsioonis CrossRef, mille kaudu saame aja kirjades avaldata-
vatele artiklitele lisada DOI-numbrid. Kõik allpool nimetatud 
ajakirjad on kättesaadavad ka avatud juurdepääsuga.

Acta et Commentationes Universitatis 
Tartuensis de Mathematica
Rahvusvaheline puhta ja rakendusmatemaatika ajakiri. Pea-
toimetaja prof. Eve Oja, tegevtoimetaja dr. Enno Kolk.
Vaata: www.tyk.ee/acutm

Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis
Rahvusvaheline sporditeaduste ajakiri. Peatoimetaja prof. Jaak 
Jürimäe.
Vaata: www.tyk.ee/akut

Ajalooline Ajakiri / The Estonian Historical 
Journal
Eesti vanim ajalooajakiri, mis alustas ilmumist 1922. aastal. 
Ajakiri keskendub Eesti ja Läänemere regiooni ajaloole ning 
katab kõiki ajalooperioode. Peatoimetaja dr. Pärtel Piirimäe, 
tegevtoimetaja Anu Lepp.
Vaata: www.tyk.ee/aa

Baltic Journal of  Art History
Rahvusvaheline kunstiajaloo ajakiri, mis keskendub Balti 
regioonile. Peatoimetaja prof. Juhan Maiste.
Vaata: www.tyk.ee/bjah

Eesti Haridusteaduste Ajakiri / Estonian Jour-
nal of  Education
Elektrooniline ajakiri, mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi 
originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadus-
test, haridusest ja õpetajakoolitusest. Vastutav toimetaja dr. 
Krista Uibu, tegevtoimetaja dr. Marvi Remmik, toimetaja prof. 
Aino Ugaste.
Vaata: www.tyk.ee/eha

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / 
Journal of  Estonian and Finno-Ugric Linguistics
Rahvusvaheline eesti ja soome-ugri keeleteadusele keskenduv 
ajakiri, ilmuvad ka erinumbrid. Peatoimetaja prof. Urmas 
Sutrop.
Vaata: www.tyk.ee/esuka

Folia Cryptogamica Estonica
Rahvusvaheline brüoloogia, lihhenoloogia ja mükoloogia aja-
kiri. Peatoimetaja prof. Andres Saag.
Vaata: www.tyk.ee/fce

Interlitteraria
Rahvusvaheline võrdleva kirjandusteaduse ajakiri. Peatoime-
taja prof. Jüri Talvet, tegevtoimetaja dr. Katre Talviste.
Vaata: www.tyk.ee/interlitteraria

Juridica International
Rahvusvaheline õigusteaduse ajakiri. Väljaandja sihtasutus 
Iuridicum, peatoimetaja prof. Paul Varul, tegevtoimetaja Peep 
Pruks.
Vaata: www.tyk.ee/ji

Methis
TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi ja Eesti Kirjandus-
muuseumi kultuuriloolise arhiivi humanitaarteaduslik ajakiri, 
mis keskendub kirjanduse ja kultuuri uurimisele ning teatri-
teadusele. Peatoimetaja dr. Marin Laak
Vaata: www.tyk.ee/methis

Papers on Anthropology
Rahvusvaheline ajakiri, mis avaldab artikleid peamiselt füü-
silise ja kliinilise antropoloogia alalt. Peatoimetaja dr. Helje 
Kaarma.
Vaata: www.tyk.ee/poa

Sign Systems Studies
Vanim rahvusvaheline semiootikaajakiri, asutatud 1964 Juri 
Lotmani poolt pealkirjaga Труды по знаковым системам – 
Σημειωτική. Toimetajad prof. Kalevi Kull, prof. Mihhail Lot-
man, dr. Timo Maran, Tuuli Pern, Silvi Salupere, Ene-Reet 
Soovik, prof. Peeter Torop.
Vaata: www.tyk.ee/sss

Studia Metrica et Poetica
Rahvusvaheline prosoodia- ja poeetikaajakiri. Toimetajad 
prof. Mihhail Lotman, dr. Igor Pilshchikov, dr. Maria-Kris-
tiina Lotman.
Vaata: www.tyk.ee/smp

Studia Philosophica Estonica
Rahvusvaheline fi losoofi aajakiri. Peatoimetaja dr. Roomet 
Jakapi, toimetajad prof. Daniel Cohnitz, Eduard Parhomenko, 
dr. Kadri Simm, Mats Volberg.
Vaata: www.tyk.ee/spe
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Narratiivne lähenemine 
sotsiaaltööuurimuses. 
Laste väärkohtlemise lood 
Toim Judit Strömpl jt. 2012

Diana Eerma, Ralph Michael 
Wrobel. Majanduspoliitika 
alused. 2012

Arne Lepp. 
Inimese anatoomia. 2013

Peter Atkins, Loretta Jones. 
Keemia alused. Teekond tead-
miste juurde. 2012 

Haiguste ennetamisest 
perearstile.
Toim Ruth Kalda. 2012

Patoanatoomia õpik kõrg-
koolile.  Toim Ingrid Mesila. 
2012Andres Kasekampi „Balti riikide ajalugu” annab 

üldise ajaloolise ülevaate sündmustest Balti 
riikide territooriumil alates viimase jääaja 
lõpust ja esimeste asukate sellesse piirkonda 
saabumisest, Liivimaa vallutamisest ristisõdades 
ja Leedu kerkimisest keskaja Euroopa üheks 
võimsamaks riigiks kuni piirkonna liitmiseni 
Venemaa keisririigiga ja uusaegse rahvusliku 
identiteedi tekkeni. Uusimatele teadustöödele 
tuginedes pöörab Kasekamp erilist tähelepanu 
tormilisele 20. sajandile, mille jooksul Balti 
riigid nii saavutasid, kaotasid kui ka taastasid 
oma iseseisvuse ning neist said Euroopa Liidu 
liikmesriigid.

Raamatu peamisteks tugevateks külgedeks 
on võrdlev metodoloogia, integreeritud lähe-
nemine ja värskeimate allikate kasutamine. 
Autor ei analüüsi kolme riigi ajalugu eraldi 
osades, vaid on suutnud pakkuda uue tervikliku 
käsitluse regiooni arengust. Muljetavaldav on 
autori võime tuua kontsentreeritult esile kõige 
olulisemad trendid, samas tehes seda lugejale 
ladusal moel.

Algselt inglise keeles kirjutatud raamat ilmus 
2010 rahvusvahelise teaduskirjastuse Palgrave 
Macmillan sarjas, mis on pühendatud maailma 
riikide ajaloole. Venekeelset väljaannet on autor 
täiendanud uuemate andmetega. Raamat on 
ilmunud ka jaapani, soome, poola, läti ja eesti 
keeles. 2011. aastal sai see Balti Assamb-
lee teaduspreemia ning Association for the 
Advancement of Baltic Studies (USA) parima 
raamatu auhinna.

Andres Kasekamp (1966, Kanada) on Tartu 
Ülikooli Balti poliitika professor. Ta on lõpe-
tanud Toronto ülikooli ja kaitsnud doktoritöö 
Londoni ülikoolis.


