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René Mõttus, Jüri Allik, Anu Realo

Intelligentsuse psühholoogia
Ilmub mai 2011
Enam kui kümne autori koostööna valminud raamatus kirjeldatakse,
kuidas intelligentsus areneb ja aja jooksul muutub. Põhjalikult võetakse
luubi alla see, millist mõju intelligentsuse tase inimeste elukäigule avaldab. Vaadatakse üle olemasolevad tõendid pärilike - ja keskkonamõjude
seostest inimeste intelligentsuse erinevustele. Kirjeldatakse ajustruktuure
ja infotöötlusprotsesse, mis võivad olla inimeste intelligentsuse erinevuste
aluseks. Näidatakse, kuidas intelligentsuse uurimine ja mõõtmine on
ühiskonda muutnud ning vastupidi – kuidas ühiskond on püüdnud intelligentsuse uurimist omakorda suunata. Antakse ülevaade intelligentsuse
uurimise ajaloost Eestis. Raamatu lõpus on intelligentsuse testi näidis,
milles lugejad saavad oma võimeid proovile panna.
Raamat ei sisalda vaid ühte ja ainust “tõde”, vaid on süntees erinevate
uurijate teadmistest ja vaadetest inimeste intelligentsuse erinevustele.
Intelligentsuse psühholoogia on sobilik õppevahendiks kõrgkoolide ja
gümnaasiumite õppureile ning kõigile psühholoogiast huvitatuile.

TÜ Kirjastus käib ajaga sammu
E-raamatutest on Eestimaal räägitud
juba aastaid, kuid reaalsuses on paberivabade raamatute sünd olnud seni
veel suhteliselt tagasihoidlik. Taolise
paigalseisu üheks põhjuseks on kirjastuste kartus elektrooniliste raamatute
„isetekkelise“ paljunemise ees, teisalt
aga ilmne suutmatus loobuda paberraamatute masstootmisest.
Eesti vanim, Tartu Ülikooli Kirjastus on
seevastu igati innovatiivne. Paar aastat
tagasi ülikooli raamatukogu algatatud
e-õpikute projekt areneb hoogsalt, „neelates“ lugejate rõõmuks oma haardesse
üha uusi faile. Praegu on juba kümned
TÜ Kirjastuse väljaanded TÜ Raamatukogus e-raamatuna kättesaadavad
ja iga kuu lisandub sinna mõni uus.
Kui raamatu autor ja raamatukogu on
asjakohase kokkuleppe sõlminud, ei
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sea me e-raamatu sünniks omalt poolt
mingeid takistusi. Erandiks on ehk vaid
need raamatud, mida on laos suuremas
koguses ja autoritega pole varasemalt
nende e-versioonides kokku lepitud.
Kuna õppematerjalide kirjastamissoovid
ületavad olemasolevaid finantsvahendeid
ligi kolmekordselt, on ülikooli-poolse
toetuse saamise üheks tingimuseks esmalt
ülikooli-siseseks kasutamiseks e-raamatu
väljaandmine. Nii ilmuvadki peatselt ka
TÜ Kirjastuse kõik väljaandeid esmalt
e-raamatuna, nõudluse ja finantsvõimaluste
korral sünnivad neist ka paberraamatud.
Taolise käsitlusega kaasneb üks oluline
boonus – e-raamatute kasutamisel tulevad
välja nendes peituvad võimalikud vead,
mis on autoril hõlpsalt likvideeritavad,
nii aga jõuab pabertrükini juba tõesti
igati kvaliteetne õppevahend.

Lähtuvalt eelkirjeldatust olemegi
juurutanud uue trükitehnoloogia – printon-demand (POD), mis võimaldab
liimköites raamatud trükkida soovi
korral kas või ühekaupa. Mõistagi on
sel moel trükitud raamat mõnevõrra
kallim kui tiraažina toodetud eksemplar,
kuid sellel on rida eeliseid, mis pole
alati rahas mõõdetavadki. Vähemalt
Eestis ei suuda peale meie mitte keegi
trükkida raamatut ühe tunniga. Seega
oleme loonud ülikooli õppejõududele
kompleksse ja kiire kirjastamiskeskkonna, kus kvaliteetne käsikiri saab
töödeldud, trükitud ja müüki saadetud
äärmiselt lühikese ajaga.
Meeldivat koostööd ja
ilusat kevadet soovides,
Vaiko Tigane
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Ilmumas
Arne Merilai

Õnne tähendus:
Kriitilisi emotsioone 1990–2010
Ilmub aprill 2011, 349 lk

A
Artiklivalimik
võtab kokku Tartu Ülikooli
eeesti kirjanduse õppejõu Arne Merilai
kahekümneaastase tegevuse arvustaja
k
ja lühiesseistina. Monograafia sisaldab
rraamatute ja lavastuste retsensioone,
vvaria ning personalia jaotust.
Eessõnas „Seitsekümmend intellekE
tuaalset meeleolu“ kirjutab autor: „Eesti
tu
Teadusinfosüsteemis on tegu valdaT
valt n-ö 6.6. ehk „muudes ajakirjades
v
jja ajalehtedes avaldatud artiklitega”.
Kultuurimissiooni kõrval on sellel õppeK
jjõule paraku kõrvaline väärtus. Kuid
aaegruumis hajunud käsitluste koondajana
muutub kogumik siiski ka arvestatavaks
m
publikatsiooniks ja kriitika poeetika
p
aanalüütiliseks õppevahendiks.“
Kirjandusteadlane Mart Velsker resümeeK
rrib kaanetutvustuses: „Raamatus tuleb

eriti välja autori panus kirjandus- ja teatrikriitikasse ning eesti mõtlemiskultuuri
arendamisse. Mind paneb tema tekste
huviga lugema kirglik lõpuniminek nii
mõtlemises kui mängus. Tavaliselt lülitab
mängija välja analüütilise enesekontrolli
ning mõtleja loobub viguritest. Merilai
ei loobu millestki, ta on külluslik, teda
on väga palju, ta ei väsi poolel teel.“
Õnne tähendus ilmub TÜ kultuuriteaduste
ja kunstide instituudi kirjandusteaduslikus sarjas Studia litteraria Estonica (nr
10). Sarja järgmise väljaandena ilmub
sügiseks Arne Merilai teine artiklikogumik Vokimeister. Teos koondab tema
teoreetilisi traktaate, mahukamaid kirjandusloolisi ja poeetika-alaseid esseid
ning uurimuslikke arvustusi, mis ei ole
avaldatud varasemates monograafiates.

Reet Kasik

Stahli mantlipärijad.
Eesti keele uurimise lugu
Ilmub mai 2011, 304 lk

Raamat hõlmab ühe mahuka ja keskse
valdkonna eesti rahvuslikust kultuuri- ja
teadusloost – eesti keele uurimise, millest
seni terviklik käsitlus on puudunud.
Eesmärgiks on anda ülevaade keeleteaduse tekkimisest ja arengust Eestis,
uurimisasutustest ja keeleteadlastest,
grammatikatest ja sõnaraamatutest, eesti
keele uurimise suundadest, meetoditest ja uurimistulemustest alates kõige
varasematest eesti keele kirjeldustest
17. sajandil ja lõpetades 2010. aastaga.
Keeleteadust vaadeldakse ühe osana
eesti kultuuriloost seoses Euroopa ja
muu maailma kultuuri ja keeleteaduse
arenguga. Raamatu sihtrühmaks on
eelkõige keeleteadlased, aga ka kõik
Eesti kultuuriloost huvitatud inimesed.
Samuti on see kasutatav õppevahendina
keeleteadust õppivatele üliõpilastele.
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Ainestik on jaotatud kahte ossa. Esimene
osa käsitleb eesti keele uurimist alates
esimestest keelekirjeldustest 17. sajandil kuni 1944. aastani. Tutvustatakse
tähtsamaid uurijaid, keelekirjeldusi ja
sõnastikke, vaadeldakse uurimisteemasid,
meetodeid ja keskseid probleeme. Kuna
nii uurimisteemade piiritlemine kui ka
uurijate spetsialiseerumine oli vähene,
on selle osa ülesehitus kronoloogiline.
Teine osa käsitleb eesti keele uurimist pärast Teist maailmasõda kuni
2010. aasta lõpuni. Tutvustatakse eesti
keele uurimise keskusi ja keeleteadlasi
nii kodu- kui välismaal, käsitletakse
uurimisvaldkondi ja uurimissuundi,
kasutatavaid meetodeid ja teooriaid,
tuuakse välja olulisemad uurimistulemused. Kuna keeleteaduse väli on
viimaste aastakümnete jooksul kiiresti

laienenud ning kasvanud on uurijate arv,
on spetsialiseerumine olnud vältimatu.
Üldisema tervikpildi saamiseks on teise
osa ülesehitus temaatiline, alustades
pikema ajalooga keeleuurimisvaldkondadest ja lõpetades uuematega.
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Ilmumas
kõige lihtsamate toimingute ja seikade –
Vallisoo põimib oma luuletustesse. Kui
kasutada hispaania kirjaniku Miguel de
Unamuno mõttekäike ja kujundit, moodustavad iga üksiku mehe ja naise, ka
tervete rahvaste igapäevane silmitsiseis
armastusega ja surmaga, üleelamisiha
ja täiusenälg inimsoo aja süvakulgemise – “intra-ajaloo”, mille kohale
peamiselt meessoo poolt üles ehitatud
välise ajaloo märgid – sõjalised võidud,
poliitilis-majanduslikud võimumängud,
intellektuaalne ja teaduslik retoorika, ärija seltskonnamelu – osutuvad tühisteks,
sest nad ei anna vastust elu peamistele
pärimistele.

Madis Ernits

Põhiõigused,
demokraatia,
õigusriik
Ilmub juuni 2011
Raamatusse on koondatud vahekokkuvõte
autori peamiselt riigiõiguslikest uurimustest aastatel 1996-2011. Kogumik
on kantud püüdest ühendada teooria ja
praktika ning aidata sisustada 1991-1992
Põhiseaduse Assamblee 30 istungil
loodut parimal võimalikul moel ning
arvestades Euroopa ja maailma paljutõotavamaid teaduslikke saavutusi
riigiõiguse, õigusfilosoofia ja -teooria
valdkonnas. Tegemist on tervikuga,
mis on kantud ühtsest metoodilisest
baasist, vabadust ning demokraatlikku ja
sotsiaalset põhiseadusriiki väärtustavast
maailmavaatest ning veendumusest, et
õigusteadus on rahvusteadus. Kirjutisi
ühendav eesmärk on konstruktiivne
kriitika, sest ainult see saab õiguskorda
edasi viia.

Arne Merilai

Vokimeister:
Teoreetilisi
konstruktsioone
1990–2011
Ilmub oktoober 2011, u 600 lk
Artiklikogumik võtab kokku Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professori Arne
Merilai kahekümneaastase tegevuse
mitmekülgse kirjandusteadlasena.
Valimik koondab tema filosoofilisi
traktaate, mahukamaid kirjandusloolisi
ja poeetika-alaseid esseid ning analüütilisi arvustusi, mis ei ole avaldatud
varasemates monograafiates. Raamatu
10 peatükki sisaldavad 51 käsitlust,
sealhulgas mitu publitseerimata konverentsiettekannet. Vokimeister ilmub TÜ
kultuuriteaduste ja kunstide instituudi
kirjandusteaduslikus sarjas Studia
litteraria Estonica (nr 11).
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Jüri Talvet

Peeter Torop

Valitud artikleid
teatriuurimisest

Tõlge ja kultuur
Sari Heuremata, 232 lk. Ilmub mai 2011

Koostanud Luule Epner, 256 lk
Ilmub mai 2011

Kogumik tutvustab tänapäeva teatriteoreetilist mõtet. Kaksteist artiklit
peegeldavad teatriteaduse arengut ja
tähtsamaid suundumusi 1980.-2000.
aastatel. Autorid käsitlevad teatriajaloo
uurimist (Thomas Postlewait), teatrietenduse analüüsi meetodeid (Erika
Fischer-Lichte, Patrice Pavis, Marvin
Carlson), postdramaatilise teatri mõistet
(Hans-Thies Lehmann) ja muid küsimusi.
Kogumik pakub mõtteainet teatriuurijatele, humanitaarerialade üliõpilastele
ning kõigile teatrihuvilistele.

Jaak Tomberg

Kirjanduse
lepitav otstarve
Sari Heuremata, 200 lk. Ilmub aprill 2011

Mari Vallisoo

Tabamatu toalävel
Sari Kaasajaluule, 126 lk. Ilmub mai 2011
Mari Vallisoo luules kehastub ajalooline
naine, üha valla armastuse aimusele,
lootusele ja unistustele täiusest, lastest,
kes tagavad elu jätkumise, kodust. Ürglooduse kutsungeid inimsoo teadvuses
talletavad iidsed müüdid ja folkloor,
sealhulgas eestigi vanem rahvaluule,
mille motiive – enamasti läbi argielu
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Ilmunud 2010
Andsime välja 180 nimetust raamatuid,
millest 112 moodustasid TÜ doktoritööd.
Õppevahendite kirjastamist kaasfinantseerisime
ligi 0,5 mln krooni ulatuses.
Abel, Elts ja Lepmann, Lea
Matemaatika mõisted gümnaasiumile:
eesti-vene-eesti sõnastik
Abel, Mati
Biobibliograafia: Ülo Lumiste
Ahrenberg, Lars jt
Proceedings of the Workshop on
Annotation and Exploitation …
Alaru, Maarika
Agraarteadus 2010

Kasekamp, Andres jt
Maailmast 2010

Kiisk, Liidia
Toitumissoovitused kroonilise
neeruhaiguse süvenemise ennetamisel

Nestra, Härmel
Sissejuhatus funktsionaalsesse
programmeerimisse

Kiisk, Liidia
Диетологические рекомендации …

Padrik, Marika
Word-formation skill in Estonian
children with specific language
impairment

Cervera, Nogués Jordi
Ära puuduta mind

Koosa, Piret
Õigeusk kaasaegses komi külas

Dickinson, Markus jt
Proceedings of the Ninth International Workshop on Treebanks …

Kraav, Inger
Õnnestav õpetus

Homann, Karl ja Suchanek, Andreas
Sissejuhatus
majandusteadusesse II-III
Tõlk Jüri Sepp

Mikk, Jaan
Estonian Studies in Education, vol 2

Kaur, Sirje jt
Nahahaigused

Kolk, Enno
Acta et Commentationes
Universitatis Tartuensis
de Mathematica 13

Grišakova, Marina
Jutustamise teooriad ja praktikad

Mets, Tõnis jt
The ESU 7th conference 2010 on
entrepreneurship

Nahkur, Anne
Kirjanduse mõisted gümnaasiumile:
eesti-vene-eesti sõnastik

Annual Conference of the
Institute of Molecular and
Cell Biology and Estonian Biocentre

Ehin, Piret jt
Teaching in a multicultural
classroom

Masso, Raivo
Inimese parasitoloogia

Kukemelk, Hasso jt
Koolijuhtimise hea kogemus Eestis,
Lätis ja Leedus
Kull Irene
Development of Estonian
Contract and Company Law … II
Kull, Kalevi jt.
Sign Systems Studies 37(3/4)

Pessoa, Fernando
Sõnum
Pild Lea
Россия и Эстония в XX веке:
диалог культур
Pruulmann-Vengerfeldt, Pille jt
Media and communication
studies interventions …
Pärtel, Enn
Füüsika mõisted gümnaasiumile:
eesti-vene-eesti sõnastik
Raal, Ain
Farmakognoosia. Õpik kõrgkoolidele
Parim eestikeelne kõrgkooliõpik 2010

Kuusik, Andres jt
Teadlik turundus

Raeste, Eve
Erialatekst
kommunikatsiooniprotsessis

Laaneoks, Erkki
Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse

Rajamäe, Pilvi jt
Britain between Europe and America

Lotman, Juri
Kultuuritüpoloogiast

Rajamäe, Pilvi jt
Redrawing boundaries

Kaarma, Helje
Papers on Anthropology XIX

Mandel, Kaili jt
Kohtuhambaarstiteadus

Randviir, Anti
Ruumisemiootika

Kalmo, Hent jt
Iganenud või igavene?
Tekste kaasaegsest suveräänsusest

Maruste, Rait jt
Acta Societatis Martensis 4

Roolaht, Tõnu jt
Otsesed välisinvesteeringud Eestis

Institute of Mathematical Statistics
Activities in 2009
Исакова, С.
Труды Русского исследовательского
центра в Эстонии
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Hiljuti Ilmunud
Rosenberg, Mai
Epidemiological Data of
Kidney Diseases in Estonia …
Rosenberg, Mai
Krooniline neeruhaigus –
vaikne ja salajane haigus
Rosenberg, Mai
Хроническая болезнь почек
Salupere, Silvi jt
Acta Semiotica Estica 7
Sander Priit jt
Financing of companies
and private persons
Sepp, Jüri jt
Majanduspoliitika võimalused
turutõrgete leevendamisel

Rein Toomla

Eesti erakonnad
Ilmus veebruar 2011, 250 lk
Kogumik annab ülevaate Eesti erakondade
tegevusest viimasel kümnendil. Käsitletakse
parteide arenguid, liikmeskondi ja toetajaskondi,
vaadeldakse nende paigutumist vasakparempoolsuse skaalal ning tegevust Eesti
võimuparteidena. Autor on võrrelnud Eesti
erakondi nii teiste riikide erakondadega kui valdkonna teooriaga. Huvitavaks teevad faktitiheda
materjali minevikust kuni 2010. aasta lõpuni
toimunud olulisemate poliitiliste sündmuste
kirjeldused ning arvukad graafikud ja tabelid.
Et viimane taoline ülevaade Eesti erakondadest
ilmus 1999. aastal, on kogumik heaks lugemiseks
nii poliitikule kui valijale.

Sivers, Fanny
Jumala loomaaed –
tuttav tundmatu maailm
Nic Peeling
Sütiste, Elina jt
Culture in mediation: total translation, complementary perspectives

Hiilgav juht

Talvet, Jüri
Interlitteraria 15 vol 1-2

Juhina pole kerge leida igas olukorras parimat
lahendust: olgu see siis toimetulek alla oma
võimete töötava meeskonnaliikmega, kolleegidega päevapoliitikast vestlemine, realistlike
eesmärkide püstitamine ning nende täitmine või
siis selle kindlustamine, et su meeskond veaks
vankrit ühes suunas.
Hiilgav juht on raamat, mis paneb paika põhimõtted suurepärase juhi kujundamiseks ning
mida on kerge lugeda.

Talvet, Jüri
Isegi vihmal on hing:
kaheksas kogu luuletusi
Tenno, Anne
Koolimatemaatika 37
TÜ Kliinikum
Antibiootikumravi juhend
Uibo, Olivi jt
Lastehaiguste propedeutika algtõed
Василенко, T.
Сборник научных
работмолодых филологов
Veskimägi, Madis
Väikekirurgia ja
traumatoloogia perearstile
Vihalemm, Peeter jt
Euroopa Liidu uudised ja
Euroopa avalik sfäär
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Tõlk Sirje Tarraste. Ilmus aprill 2011, 187 lk

Jaak Jürimäe, Jarek Mäestu

Treeninguõpetus
Ilmus jaanuar 2011, 220 lk
Raamat annab hea ülevaate treeningprotsessi eri
aspektide teoreetilistest alustest ja praktilistest
lahendusvõimalustest. Viited varasematele
uuringutele teevad raamatu heaks õppevahendiks
treeningu teooria omandamisel. „Treeninguõpetus“ on kasulik raamat kehakultuuri
üliõpilastele, treenereile ja igal tasemel spordiga
tegelejaile.
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Hiljuti Ilmunud
Vello Hein

Spordipedagoogika
Ilmus jaanuar 2011, 150 lk
Spordipedagoogika, mis on üheaegselt nii
pedagoogika kui ka sporditeaduste üks alamdistsipliine, hõlmab endas selliseid spordioskuste
õpetamisega seotud küsimusi nagu millised
on kõige tõhusamad õpetamise meetodid ja
tehnilised võtted, millised õpetamise oskused
peaksid õpetajal/treeneril olema, milliseid tegevusi peaks hõlmama kooli kehalise kasvatuse
programm, kuidas organiseerida õpetamist ning
kuidas lõimida spordialade oskuste õpetamine ja
kehaliste võimete arendamine kooliprogrammi.

Heidi Luik
Luu- ja sarvesemed Eesti
arheoloogiliste leidudena

Juri Lotman

Kultuuritüpoloogiast
Sari Avatud Eesti Raamat. Ilmus jaanuar 2011,
184 lk
Juri Lotmani “Artiklid kultuuritüpoloogiast”
tähendab kahte õhukest rotaprindivihikut valitud
artiklitega, mis ilmusid 1970. ja 1973. aastal.
Eriti oluline on neist esimene, sest loob pinnase
kultuurisemiootika distsiplinaarse identiteedi
tekkimiseks. Ka käesoleva tõlkevalimiku aluseks
on just 1970. aasta kogumik.

Teelised helisillal
Toimetanud
Anu Pallas jt

Jüri Talvet

Isegi vihmal on hing

Malle Salupere
Millenary Tartu

Ilmus detsember 2010, 140 lk
Õpetlase ja kirjaniku Jüri Talveti kaheksas
luuleraamat koosneb õigupoolest kahest raamatust. Poole sellest hõlmab Jüri Talveti “Isegi
vihmal on hing” - lüürilis-unenäolised pildid
ilu, armastuse ja valu intiimsetest hetkekangastustest luuletajas. Raamatu teises pooles
pealkirjaga “Oo Hamlet, mu vend!” kaeb Talveti
luuletajateisik Jüri Perler seevastu muiates ja
pilklikult aega ja olu enda ümber, olgu tegu
Eestiga või laiema maailmaga.
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Kurmo Konsa
Artefaktide
säilitamine
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Müügil

Tekstid ja taustad V
Toimetanud
Reet Kasik

Peep Leppik
Mure eesti
kooli pärast

Fiona Bleach
Igaüks on erinev

Pille Valk
Töid religioonipedagoogikast

Tartu Ülikooli
majandusteaduskond
70/40

Acta Societatis
Martensis I–IV

Merit Hallap,
Marika Padrik
Lapse kõne
arendamine

Jüri Allik.
Psühholoogia
keerukusest

Andrus Park
End of an Empire?

Reet Kasik
Eesti keele
sõnatuletus

Margus Kõomägi
Ärirahandus

Maria Jürimäe, Jana
Treier. Õppekavad
ja lasteaed

Eesti Akadeemilise
Ajakirjanduse Seltsi
Aastaraamat 2009/2010

Tõnu Lehtsaar
Kümme korda
ühte jõkke

Marianne Mikko
Moldova: lääne
ja ida vahel

John Deely
Semiootika alused

Sign Systems Studies
37/1–2
Sign Systems Studies
37/3–4
Sign Systems Studies
38/1-4

Carlos Vitale
Kohaühtsus

Arne Merilai
Anneli Saro
Epp Annus

POEETIKA

20. sajandi
mõttevoolud
Sari Heuremata
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Arne Merilai jt
Poeetika
Kirjandusõpik
gümnaasiumile

John Deely
Basics of Semiotics
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Müügil
Teadlik turundus
Toimetanud Andres Kuusik
TÜ majandusteaduskonna õppejõudude
ja doktorantide koostatud käsiraamat
on esimene taolise komplekssusega
turundusalane õpik, mida võib võrrelda
Philip Kotleri turundusõpikutega. Kogu
turundusvaldkonna temaatikat hõlmav,

lugejasõbralikult struktureeritud ja
rohkete praktiliste näidetega raamat on
kasulikuks abivahendiks igale müügiga
tegelevale inimesele, rääkimata tema
asjakohasusest turundusinimestele,
juhtidele ja firmaomanikele.

Madis Veskimägi

Väikekirurgia ja traumatoloogia perearstile
Autor on oma pikaajalise perearsti
praktika, õppejõu kogemuse ja mahuka
kirjanduse läbitöötamise tulemusena
koostanud asendamatu käsiraamatu
perearstidele, mis on hea õppevahend
arstitudengitele ja asjakohane kõigile

meditsiinitöötajatele. Ligi pooletuhande
joonise ja fotoga varustatud ning arusaadavas keeles kirjutatud raamat pole
liiast lugemiseks ka meditsiinihariduseta
inimestele, sest selles käsitletu võib
puudutada igaühte või tema pereliiget.

Ain Raal

Farmakognoosia
Toimetanud Udo Margna. Parim eestikeelne kõrgkooliõpik 2010
Õpik on mõeldud esmajoones Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
tudengitele farmakognoosiakursuse
omandamiseks. Raamat sobib erialase
silmaringi avardamiseks ja teadmiste
täiendamiseks ravimtaimedest ka arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele, aga

Jordi Cervera
Ära puuduta mind
Tõlkinud Jüri Talvet

Pearu Kuusk
Nõu-kogude võimu
lahingud Eesti
vastupanu-liikumisega

Tiit Hennoste
Uudise käsiraamat

samuti kõikidele loodusravihuvilistele.
Lisaks taimsete toimeainerühmade üldiseloomustusele on käesolevate kaante
vahel teaduslik käsitlus Eesti ja kogu
maailma tähtsamatest ravimtaimedest,
samuti mõningatest ravimite loomsetest
allikatest.

Reet Kasik
Sissejuhatus
tekstiõpetusse

Karin Hiiemaa
Aafrika imago eestikeelses trükisõnas
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