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Metsamajanduse alused –
kauaoodatud õpik
Jaanuaris esitlesime EMÜ raamatukogus kõrgkooliõpikut “Metsamajanduse alused”. 20 autori koostatud 880-lk, ligi 1000 fotot sisaldav
raamat ilmus SA Archimedes, HTM, RMK ja EMÜ toetusel.
Õpik on lisaks EMÜ üliõpilastele heaks käsiraamatuks metsanduses
töötavatele tipp- ja keskastmejuhtidele, erametsaomanikele jt metsaga
seotud valdkondade töötajaile.
30 peatükis käsitletakse teemasid nagu metsade roll; puittaimede
ehitus; puu- ja põõsaliigid; metsatüpoloogia; putukad, seened, ulukid
ja linnud; metsa korraldamine; raiete tehnoloogia ja metsamasinad;
rekreatsioon metsas jne.
Õpiku kujundas Kalle Paalits, küljendas Tiia Ilus.
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diagnoosimine ja tõrje
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algloomtõved

Õpik on kirjutatud eelkõige veterinaarmeditsiini eriala üliõpilastele. Samas on sihtrühmadena silmas peetud teadlasi ja õppejõude, praktiseerivaid loomaarste, veterinaar- ja toidulaborite
töötajaid ning loomakasvatajaid.
Õpik on heaks teabeallikaks ka arstidele, bioloogidele, nimetatud erialade üliõpilastele jt, kes huvituvad parasiitidest ja invasioonihaigustest.
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veterinaarparasitoloogia

6

õpik kõrgkoolile

5

Veterinaarparasitoloogia on parasitoloogia haru, mis uurib
eelkõige koduloomade parasiite ja nende põhjustatud haigusi.
Selle distsipliini põhilised ülesanded on loomade tervise, heaolu ja produktiivsuse tagamine ning inimese kaitsmine loomade
ja inimese ühiste haigusetekitajate eest.

ümarusstõved,
kidakärssusstõved,
kaanid, keelussid

Õpik on kirjutatud eelkõige veterinaarmeditsiini eriala üliõpilastele. Samas on sihtrühmadena silmas peetud teadlasi ja õppejõude, praktiseerivaid loomaarste, veterinaar- ja toidulaborite
töötajaid ning loomakasvatajaid.
Õpik on heaks teabeallikaks ka arstidele, bioloogidele, nimetatud erialade üliõpilastele jt, kes huvituvad parasiitidest ja invasioonihaigustest.
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Õpik on kirjutatud eelkõige veterinaarmeditsiini eriala üliõpilastele. Samas on sihtrühmadena silmas peetud teadlasi ja õppejõude, praktiseerivaid loomaarste, veterinaar- ja toidulaborite
töötajaid ning loomakasvatajaid.

Toivo Järvis

T. Järvis on trükis avaldanud 240 publikatsiooni, sh 17 raamatut ja raamatu osa ning 140 teaduslikku kirjutist, neist 90
rahvusvahelise levikuga teadusajakirjades ja kogumikes.
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Õpiku autor Toivo Järvis on Eesti Maaülikooli loomade invasioonihaiguste professor, veterinaariateaduste kandidaat,
helmintoloogia - ja veterinaarmeditsiinidoktor parasitoloogia
erialal. Ta on õpetanud üliõpilastele parasitoloogiat ja invasioonihaigusi ligi 30 aastat, teadustegevus on kestnud ligi
40 aastat.
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Veterinaarparasitoloogia – kaunim kõrgkooliõpik 2011
SA Archimedes tunnistas 2011. aasta
kaunimateks kõrgkooliõpikuteks TÜ
Kirjastuses ilmunud Eesti Maaülikooli
prof Toivo Järvise koostatud „Veterinaarparasitoloogia“ ja TTÜ kirjastuse
väljaande, prof Enno Reinsalu koostatud
õpiku „Eesti mäendus“.
Möödunud aasta septembris ilmunud
kuuest köitest koosnev 760-lk rikkalikult
illustreeritud „Veterinaarparasitoloogia“

www.tyk.ee

on mõeldud eelkõige veterinaarmeditsiini
eriala üliõpilastele ja loomaarstidele, kuid
on heaks käsiraamatuks ka loomakasvatajatele, arstidele, bioloogidele ja kõigile
loomaomanikele.
Õpik koosneb järgnevatest osadest:
1) Üldosa
2) Diagnoosimine ja tõrje
3) Algloomtõved
4) Lameusstõved

facebook.com/kirjastus

5) Ümarusstõved, kidakärssusstõved,
kaanid, keelussid
6) Lest- ja putuktõved.
Õpiku ilmumist toetas kõrgkooliõpikute
programmi raames SA Archimedes. Raamatu kujundas Kalle Paalits, küljendas
Aive Maasalu.
Praeguseks on eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi raames ilmunud kokku
üheksa õpikut, neist neli TÜ Kirjastuses.
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Hiljuti ilmunud
Ilmumas
Jaak Järv jt
Orgaanilised polümeerid
John Atkins jt
Psüühilised sümptomid
Henry L. Roediger
Psühholoogia uurimismeetodid
Ain Isotamm
Translaatorite tegemise süsteem
Valimised 2011
Koostanud Rein Toomla
Donald Favareau,
Paul Cobley, Kalevi Kull
A More Developed Sign

Nullindate kultuur I:
teise laine tulemine
Koost Aili Aarelaid-Tart

L. Ivanova jt
Finantsturud ja institutsioonid E-raamat
Diana Eerma, Ralph Michael Wrobel
Majanduspoliitika alused
Ingrid Mesila jt
Patoanatoomia õpik

Kirjastuse
kvaliteedistandardid
karmistuvad
Sign Systems Studies 39(2/4)

Arvet Pedas, Gennadi Vainikko
Harilikud
diferentsiaalvõrrandid

Marian Raméntol
Mu mürgine arm…
Tlk Jüri Talvet

Karl Homann, Andreas Suchanek
Ökonoomika E-raamat
Tlk Jüri Sepp
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Seoses püüdlustega muuta ülikooli kirjastuse
kaubamärgi all ilmuv toodang vastavaks teadusmaailmas kehtivate reeglitega, on meil toimumas
mitmed töökorralduslikud muutused.
Õppeprorektor Martin Halliku juhtimisel on tööd
alustanud kirjastamiskolleegium, mille ülesandeks
on ülikooli kirjastamistegevuse koordineerimine
ja kvaliteedi jälgimine. Kolleegiumisse kuuluvad
prof Jüri Allik, prof Andres Arend, prof Ruth
Kalda, dots Liina Lukas, vanemteadur Kalle Olli,
prof Tiiu Paas, vanemteadur Eva Piirimäe ja prof
Peeter Saari.
Alates 1. märtsist on kirjastuse peatoimetaja ametis
seni klassikalise filoloogia teadurina töötanud Ivo
Volt, kelle peamiseks ülesandeks on käsikirjade
kvaliteedi, retsenseerimise ja toimetamisega seonduv.
Kirjastus osutab jätkuvalt kõigile tellijaile nende
soovitud teenuseid, kuid alates 1. maist võivad
TÜ Kirjastuse kaubamärgi all ilmuda vaid need
väljaanded, mis on läbinud nii retsenseerimise
kui kvaliteetse toimetamise. Doktoriväitekirjade
publitseerimise kord ei muutu. Konkreetsed reglemendid on väljatöötamisel ning avaldatakse nende
valmimisel ülikooli siseinfos ja kirjastuse kodulehel.
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Käsikirjade tehnilised nõuded
Kvaliteetse raamatu sünniks ja aja- ning finantskulude kokkuhoiu üheks eelduseks on
tehniliselt õieti vormistatud käsikiri. TÜ Kirjastus soovitab järgida alltoodud ettepanekuid.
1. Materjal peab olema lõplik, selle osad õigesti järjestatud ning koostatud fondiga Times
New Roman suurusega 12 pt, reavahe single.
2. Materjal antakse üle Wordi ühe dokumendina (sobivad formaadid on doc, docx või rtf).
3. Dokumendis kasutatakse ühtset pealkirjade, alapealkirjade ja üldteksti stiili. Pealkirja 		
vms teksti lehekülje keskele paigutamiseks kasutatakse tsentreerimist, mitte tühikuid
ega tabulaatorit.

Rein Toomla jt
Eesti erakonnad

4. Sõnade vahel ei tohi asetseda üle ühe tühiku.
5. Lõigu ulatuses ei tohi kasutada reavahetust – seda kasutatakse vaid lõigu lõpus.
6. Tabelid peavad olema tabeli formaadis.
7. Taandrida tekitatakse lõigu määratlusi muutes, tühja reaga või tabulaatoriga.
8. Sõnade ja nimede rõhutamiseks ei tohi kasutada tühikuid – seda saab teha rasvast
kirja, kaldkirja või teksti omadustes sõna tähevahede suurendamist kasutades.
9. Kirjavahemärgi ette ei panda tühikut, peale kirjavahemärki peab järgnema tühik.
10. Paarismärkide (jutumärgid, sulud) ja nende vahel oleva teksti vahel ei tohi olla tühikut.
11. Interneti ja e-posti aadressides ei kasutata tühikuid.

Luule Epner jt
Valitud artikleid
teatriuurimisest

12. Tekstis kasutatakse kahe erineva pikkusega kriipsu (side- ja mõttekriipsu). Sidekriips on
lühike -, mõttekriips aga pikk –. Mõttekriipsu saamiseks kasutatakse Ctrl+[NumPad-] 		
või Alt +0150. Mõttekriipsu kasutatakse nt sõna kuni asendamiseks: 5.–7. klass;
8–10 km. Kriipsu ees ega taga tühikuid ei ole.
13. Loetelurühmad võib nummerdada numbritega 1, 2, 3, ...; tähtedega a, b, c, ...
või bulletitega.
14. Tsitaadid ja katkendid võivad paikneda nii teksti sees kui eraldi lõiguna. Teksti sees
on üldjuhul lühikesed tsitaadid (kuni kaherealised) ja need on kas jutumärkides või
kaldkirjas. Pikemad tsitaadid vormistatakse omaette lõiguna, need peavad olema
põhiteksti suhtes vasakust servast nihutatud ja väiksema fondiga.
15. Kasutatud kirjanduse vormistamisel tuleb märkida autori nimi, teose täispealkiri,
kirjastus, väljaandmisaasta. Raamatute, kogumike, ajakirjade ja ajalehtede pealkirjad 		
kirjutatakse kaldkirjas, artiklite pealkirjad harilikus kirjas.
Näide. Kasik, R. Stahli mantlipärijad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011
Hint, M. Eesti riik on eesti keele ja eesti kultuuri kaitse all. Õpetajate leht. 1. aprill 2011.
Elektroonilistele allikatele viitamisel kehtib kõik eelnimetatu, kuid lisatakse allika
vaatamise kuupäev.

Miquel de Unamuno
Maailmakirjanduse
tõlkevaramu

16. Tiitellehe pöördele paigutatakse teose väljaandmisega seotud info (toimetaja,
tõlkija, kujundaja, illustreerija, retsensendid, fotode autorid või fotode päritolu,
finantseerijad/toetajad, tänuavaldused, ISBN/ISSN jne).
17. Fotod, logod ja graafilised kujutised paigutatakse failis õigesse kohta. Fotod
esitatakse ka eraldi, töötlemata kujul (tif, jpg), vektorgraafika esitatakse vektorgraafika failidena (wmf, ai, eps, cdr, pdf). Fotode 1:1 kasutamise puhul peaks
olema resolutsioon vähemalt 300 dpi.
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18. Algmaterjali sisse ei või kirjutada kommentaare.
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Müügil

Andres Kuusik jt
Teadlik turundus

Peep Leppik
Mure eesti
kooli pärast

Madis Veskimägi
Väikekirurgia
perearstile

Pille Valk
Töid religioonipedagoogikast

Tartu Ülikooli
majandusteaduskond
70/40

Acta Societatis
Martensis I–IV

Tiina Randlane jt
Eesti puudel kasvavad suursamblikud

Jüri Allik
Psühholoogia
keerukusest

Ain Raal
Farmakognoosia

Reet Kasik
Eesti keele
sõnatuletus

Reet Kasik
Stahli mantlipärijad

Maria Jürimäe, Jana
Treier. Õppekavad
ja lasteaed

Vello Hein
Spordipedagoogika

Tõnu Lehtsaar
Kümme korda
ühte jõkke

Marianne Mikko
Moldova: lääne
ja ida vahel

20. sajandi
mõttevoolud
Sari Heuremata

Arne Merilai jt
Poeetika.
Kirjandusõpik
gümnaasiumile

John Deely
Semiootika alused
John Deely
Basics of Semiotics

Jaan Ross
Kaksteist loengut
muusikapsühholoogiast

Carlos Vitale
Kohaühtsus

Vaata kõiki müügilolevaid raamatuid www.tyk.ee, kirjuta tyk@ut.ee, tel 737 5961
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