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Kirjastuse
tegevusvaldkond
on lai
Kui üldjuhul ilmuvad TÜ Kirjastuselt väikesetiraažilised ja mitte väga
mahukad trükised, siis seoses kõrgkooliõpikutega on meie toodang
muutunud oluliselt kaalukamaks.
Nelja aasta töö tulemusena on ülikooli keemikud valmis saanud enam
kui 1000-lk keemia aluste tõlkeõpiku, mis on lisaks keemiatudengeile
kasulikuks õppematerjaliks ka mittekeemikutele. Juunis ilmus prof Jaak
Järve jt koostatud õpik Orgaanilised
polümeerid, septembris Ingrid Mesila
toimetatud 650-lk Patoanatoomia. Veel
sel aastal tuleb trükimasinast prof Ain
Heinaru kirjutatud 1140-lk Geneetika.
Kokku oleme praeguseks SA Achimedes ja HTM toetusel välja andnud
seitse õpikut tiraažidega 1000 eks,
järge ootamas on Inimese anatoomia.
Ülikooli kirjastamiskolleegiumilt
on võimalik toetust taotleda igal autoril, mistõttu kõikvõimalike väljaannete
arv võiks igati suureneda. Kirjastuse
valmisolek, paljudel juhtudel ka kaasfinantseerimise võimalus, on selleks
olemas. Leiduks vaid rohkem autoreid, kel aega ja soovi oma teadmisi
publitseerida. Õppeprorektor kuulutab järjekordse toetuste taotlusvooru
välja novembri lõpus. Kirjastus teeb
meelsasti kõigi huviliste projektidele
või käsikirjadele omapoolsed eelkalkulatsioonid ning annab mitmekülgseid
kasulikke soovitusi.
Eesti ainsa kirjastusena pakume autorile kompleksteenust alates käsikirja

www.tyk.ee

retsenseerimisest ja tehnilistest töödest
kuni trükkimise ja raamatu müügini.
Meil on mitmekesised tehnilised võimalused õppematerjalide paljundamisel
ning kiirel ja kvaliteetsel väiketrükiste
tootmisel.
Enamus meie ajakirju juba on
saadaval Open Accessi võrgustikes,
võõrkeelsed väljaanded jõuavad soovi
korral e-raamatuna müüki Amazoni.
Leiame, et autorid ei peaks oma ajaressurssi kulutama tegevustele, mis on
kirjastuste rolliks. Meie tegevuste ja
võimaluste tutvustamiseks hakkame
korraldama autoreile ja toimetajaile
suunatud infotunde, esimene neist toimub juba 29. ja 30. novembril.
Vaiko Tigane

facebook.com/kirjastus

Peter Atkins, Loretta Jones
KEEMIA ALUSED
Teekond teadmiste juurde
Tõlke toimetaja prof Peeter Burk
1054 lk
Avamishind 20. detsembrini
kirjastusest ostes 50 EUR

Tartu Ülikooli Kirjastus
Tiigi 78
tel 737 5961, tyk@ut.ee
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Esitlus
Seitse
tervendavat
puud
Teksti ja fotode autor
Ain Raal, 408 lk.
Etnoloogilis-farmatseutilise sisuga
raamat on sõnas ja pildis pühendatud
seitsmele puuliigile (kadakas, tamm,
kask, pihlakas, mänd, pärn, paju), eriti
nende tervendavatele omadustele.
Sissejuhatavas osas käsitletakse metsa
hingede asupaigana, inimeste ja puude
maailma sarnasusi, puid kui sümboleid
ja müütide kandjaid, puudega seotud
uskumusi ja kombeid, meie pühapuid ja
hiisi ning nende osa tervendamisel, Eesti
tähelepanuväärsemaid puid ja palju muud.
Puuliikide juures on toodud bioloogiline
iseloomustus, nendega seotud sümbolid,
müüdid, uskumused ja kombed, tähele-panuväärsemad esindajad, kasutamine
astroloogias, maagias, õieteraapias, antiikmeditsiinis, aasia meditsiinis, homöopaatias,
aroomteraapias, saunas, rahvameditsiinis, meie
algupärases kirjasõnas ning kõige põhjalikumalt
teaduslikus meditsiinis.

Raamatu esitlusel ERM-s
2. novembril osales poolsada huvilist.

Teadustrükiste ja õppevahendite

KIRJASTAMINE
Trükiste

KUJUNDAMINE
Käsikirjade

TOIMETAMINE ja
KORREKTUUR

VÄIKETRÜKISED ja
PALJUNDAMINE
www.tyk.ee

www.tyk.ee

facebook.com/kirjastus
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Õpiku autor pälvis
kõrge tunnustuse
Prof Enno Järvise koostatud Veterinaarparasitoloogia
hinnati 2011. a parimaks kõrgkooliõpikuks. Tasemel
õppe- ja teadustöö ning hea õpiku kirjutamine käivad
käsikäes – prof Järvis pälvis ka lõppeava aasta parima
loomaarsti tiitli.

Patoanatoomia
Toimetanud Ingrid Mesila

Semiotics in the wild.
Essays in honour of Kalevi
Kull on the occasion of his
60th birthday

www.tyk.ee

Quattuor Lustra: papers celebrating the 20th anniversary of
the re-establishment of classical
studies at the University of Tartu

facebook.com/kirjastus

Patoloogia on õpetus haigustest ning nendega kaasnevatest organismi struktuuri ja funktsioonide häiretest.
Õpik annab ülevaate üldistest patoloogilistest protsessidest ja morfoloogilistest muutustest elundites
erinevate haiguste korral elundsüsteemide kaupa.
Autoriteks on patoloogid, kes omavad pedagoogilise
ja praktilise meditsiinitöö kogemust. Õpik on vajalik
arstiteaduskonna kolmanda kursuse üliõpilastele ja
oluline patoloogia residentuuri astujatele ning võib
osutuda kasulikuks ka juba praktiseerivatele arstidele.
Puutudes oma ravitöös kokku erinevate haigustega,
on arstil väga oluline suuta ette kujutada erinevaid
muutusi, mis võivad haiguse korral elundites tekkida.
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Uued
sunniviisil või vabatahtlikult Siberisse
rajanud rahvuskaaslaste järglased elavad
meie keskel ka täna. Siberi eestlaste lugu
on osa meie rahva ajaloost, aga ega me
seda ju eriti põhjalikult ei tunne.

arenev teadus, mis mõningates lõikudes
vananeb üsna kiiresti. Siit ka petliku
mulje võimalus, nagu oleks geneetikaõpik juba ilmudes vananenud. Kitsa
erialaga seotult võib see nii ollagi, kuid
üldaineõpikus on asendust nõudev osa
siiski väike. Ideaalis peaks õpikut täiendama iga 2–3 aasta tagant. See asjaolu
eeldab õpiku edasist täiendamist ning
vajadust täiendatud kordustrükkide järele,
samuti internetiversiooni koostamist ja
ilmutamist.

Aadu Must

Siber ja Eesti
Ilmub 5. detsembril

Alates 18. sajandist on Siberil arvestatav
koht Eesti ja eestlaste ajaloos. Pärast
Põhjasõda, kui Eesti ala oli langenud
Vene tsaari võimu alla, hakkasid siinmail levima jutud külmast ja tühjast
maast – Siberist. 18. sajandil kuuldi
siin lugusid Rootsi väes sõdinud sõjavangidest-karoliinidest, kes Siberis ära
käinud või ka igaveseks sinna jäänud.
19. sajandi alguses sai Siberist eestlaste
jaoks karm ja kuri paik, kuhu kohtud
saatsid millegagi võimude hukkamõistu
ärateeninud inimesi. Nii kõrtsis, mõisas,
külas kui ka linnas sosistati, et Siberisse
oli saadetud siitsamast kubermangudest
pärit kõrgeid võimukandjaid, kes tsaarile
kurja tahtnud teha, aga veel rohkem teati
kohalike röövlite, mõrtsukate, hobusevaraste või lihtsalt eluga pahuksisse läinud
talupoegade ärasaatmisest. Siber oli
Venemaa vangla. Võib-olla ka maailma
lõpp, sest tagasi sealt ju tavaliselt ei tuldud. Siberist ja sinna saadetud eestlaste
saatusest kirjutasid ajalehed, tolle paiga
kuri kuma saadab meie perepärimusi. Ent
selle kõrval leiame lugusid nendestki, kes
rändasid Siberisse heas lootuses endale
ja oma perele paremat elu rajada. Mõnele
sai see retk tema edu-, teistele kaduloo
alguseks. Väga paljude kunagi oma kodu
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Ain Heinaru

Geneetika
Ilmub 30. detsembril

Õpiku esimene pool sisaldab käsitlust nukleiinhapetest kuni tunnuste
avaldumise geneetilise regulatsiooni
mehhanismideni. Teine pool lisab
üldisele geneetikale erigeneetika käsitluse, alustades viirustest ja lõpetades
evolutsioonigeneetikaga.
Õpikus on üle 600 joonise ning sõnastik,
mis sisaldab ligi 2500 geneetikaterminit
ja nende lühikirjeldust. Terminitele on
antud nii sõnastikus kui tekstis ingliskeelsed vasted, et huvilised saaksid täiendada
teadmisi ingliskeelsest kirjandusest
ning elektroonsetest andmebaasidest.
Aineregistris on viited ligi 4000 mõistele
ja terminile.
Tänapäeval on geneetika tunginud
pea kõigisse loodusteadustesse ja mitte
ainult. Geneetika küsimused seostuvad
ühiskonna probleemide ja huvidega (nt
personaalmeditsiin ja geenivaramu,
GMO-d ja geneetiliselt muundatud toit,
organismide kloonimine ning eugeenika
jt). Geneetika on kiiresti muutuv ja

facebook.com/kirjastus

Haiguste
ennetamisest
perearstile
Toimetanud Ruth Kalda
Raamat kõneleb olulisemate haigusseisundite tõenduspõhisest ennetamisest.
Autoriteks on Tartu Ülikoolis peremeditsiini eriala õpetavad ja erialaga lähedalt
seotud õppejõud, kes oma igapäevatöös
ka patsiente ravivad. Raamat pakub hetkel
parimat olemasolevat teavet olulisemate
haiguste ennetamiseks. Kirjutatud on see
mõeldes eeskätt perearstidele, kuid siit
leiavad kasulikku lugemist ka vanemate
kursuste üliõpilased, üldarstid ja ennetuse vastu suuremat huvi tundvad teiste
erialade arstid.
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Teated

Acta Slavica Estonica I
Toim Irina Külmoja

Täiskui: Andres Ehin
Toim Arne Merilai
Ilmub 20. detsembril

Valmis ingliskeelne kataloog
Peamiselt humanitaar- ja sotsiaalteaduste ajakirju
ning sarju tutvustava ingliskeelse kataloogi saatsime
oktoobris ligi pooletuhandesse Euroopa ülikooli,
teadusasutusse ja raamatukokku. Peatoimetaja Ivo
Volt´i koostatavat kataloogi on plaanis uuendada ja
välja saata vähemalt kaks korda aastas – loodetavasti on sellest kasu nii meie autorkonna teadustöö
tutvustamisel kui ülikooli reitingu tõstmisel. Soovi
korral saavad huvilised meilt 32-lk katalooge nii
pdf-failina kui trükituna, saatmiseks välispartnereile
või jagamiseks oma külalistele.

Diana Eerma,
Ralph Michael Wrobel
Majanduspoliitika alused

Tõnu Lehtsaar
Südamekool

Open Access – teaduskirjastamise tulevik
25. oktoobril toimus TÜ Raamatukogu ja TÜ Kirjastuse
korraldamisel seminar „Akadeemiline kirjastamine
avatud maailmas“. Peaesinejaks oli Open Access
Publishing in European Networks (OAPEN) juht
Eelco Ferwerda. Loe Sirp, 9. nov „Avatud teadus,
selle kirjastamine ja hindamine“; vaata UTTV.

Kirjastus alustab
infotundidega

Narratiivne lähenemine
sotsiaaltööuurimuses.
Laste väärkohtlemise lood
Toim Judit Strömpl jt

www.tyk.ee

Juridica international XIX
Toim Paul Varul, Peep Puks,
Katrin Prükk

facebook.com/kirjastus

Hea raamatu sünnilugu on pikk ning vajab erinevate osaliste head koostööd. Kuidas teha asju
õieti ja õiges järjestuses, selle kohta hakkavad kirjastuse töötajad autoreid ja toimetajaid nõustama
infotundides. Esimesed kohtumised toimuvad
29. novembril kell 15-16.30 ja 30. novembril kell
9-10.30 Lossi 3-112, palume osalemisest teatada
tyk@ut.ee või tel 737 5961.
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Käsikirjade tehnilised nõuded
Kvaliteetse raamatu sünniks ja aja- ning finantskulude kokkuhoiu üheks eelduseks on
tehniliselt õigesti 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.

Papers on
Anthropology XXI
Toim Helje Kaarma

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 kasutades
erinevaid kirjatüüpe (bold, italic) või teksti omadustes sõna tähevahede suurendamist.
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.

Interlitteraria 17
Toim Jüri Talvet

11. Interneti ja e-posti aadressides ei kasutata tühikuid.
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.

Folia Cryptogamica
Estonica 49
Toim Andres Saag

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.
18. Algmaterjali sisse ei või kirjutada kommentaare.

www.tyk.ee

facebook.com/kirjastus

Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de
Mathematica
vol 16/ nr 1
Toim Enno Kolk
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Müügil

Andres Kuusik jt
Teadlik turundus

Patoanatoomia
Toim Ingrid Mesila

Madis Veskimägi
Väikekirurgia
perearstile

Pille Valk
Töid religioonipedagoogikast

Tartu Ülikooli
majandusteaduskond
70/40

Acta Societatis
Martensis I–IV
Toim Renè Värk

Tiina Randlane jt
Eesti puudel kasvavad suursamblikud

Jüri Allik
Psühholoogia
keerukusest

Ain Raal
Farmakognoosia

Reet Kasik
Eesti keele
sõnatuletus

Reet Kasik
Stahli mantlipärijad

Jaak Jürimäe,
Jarek Mäestu
Treeninguõpetus

Vello Hein
Spordipedagoogika

Intelligentsuse
psühholoogia
Toim Jüri Allik jt

Mari Vallisoo
Tabamatu toalävel

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

Arved Pedas,
Gennadi Vainikko
Harilikud diferentsiaalvõrrandid

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

Ilmumas
TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUSE

infotund
autoritele ja toimetajatele

Tiit Rosenberg
Künnivaod
Uurimusi Eesti 18.-20. sajandi agraarajaloost

29. novembril kell 15.00 – 16.30 ja 30. novembril kell 9.00 – 10.30 Lossi 3-112
(Infotunnid on dubleerivad)
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Christoph Levin
Vana testament
Toimetanud Urmas Nõmmik
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Lühiülevaade TÜ Kirjastuse tegevusest ja võimalustest
Kirjastamisprotsessi kirjeldamine, ajakavad
Kirjastamise ja trükiteenuse erinevused
Terminoloogia ja tehnilised parameetrid

Psüühilised sümptomid.
Sissejuhatus kirjeldavasse
psühhopatoloogiasse Simsi järgi
Tlk Liisa Randviir, toim Triin Eller

Nõuded algmaterjalile, ülevaade raamatu küljendamisprotsessist

D. Elmes jt
Psühholoogia uurimismeetodid
Tlk Marika Rauk jt

Lühidalt e-raamatutest

Anne Kaun
Media and Civic Experiences in Estonia

Erinõuded teadustrükistele
Kaanekujunduse erinevad võimalused
Tüpograafia, ilusa trükise eeltingimused
Kuidas kujuneb trükise maksumus ja raamatu hind poes
Küsimused, vastused
Palume osalemisest teatada kuni 28. novembrini tyk@ut.ee või tel 737 5961

Tiit Hennoste
Klassikaline modernism ja
avangard 20. sajandi alguses

www.tyk.ee

facebook.com/kirjastus
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