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Oleme läbi aastate oluliseks pidanud 
tellijate ja autorite paindlikku ning 
komplekssest teenindamist koos jätku-
suutliku majandamismudeli tagamisega. 
Nii oleme pidevalt arendanud oma 
autoreile ja tellijaile pakutavaid teenu-
seid ning investeerinud tehnoloogia 
täiustamisse. Meie kasutuses on Tartu 
kiireim ja kvaliteetseim väike trükiste 
tootmise seadmepark, mistõttu saame 
pakkuda nüüdsest doktoritööde trüki-
teenust ligi 20% soodsamalt kui seni. Nii 
võimaldame ülikooli allüksustel doktori-
töödega seonduvalt aastas säästa kokku 
ligi 20 tuhat eurot.

Eelkirjeldatuga on seotud ka meie 
teine hea uudis. Kuni kooliaasta lõpuni 
kestva kampaania jooksul teeme 
õppematerjalide paljundustöid ja 
väike trükiseid eriti soodsalt – paljudel 
juhtudel mujal pakutavaga võrreldes 
isegi kuni 50% väiksema hinnaga.

Aprill on hea aeg meie väljaannete 
soetamiseks. Nimelt pakume Raekoja 
plats 11 asuvas ülikooli raamatupoes 
oma toodangut 20% soodustusega.

Ilusat kevadet!
Vaiko Tigane

Tartu Ülikooli Kirjastus
Tiigi 78
tel 737 5961, tyk@ut.ee

Kolm head 
uudist

Tänapäeval on geneetika tunginud pea kõigisse loodusteadustesse ja mitte 
ainult sinna. Geneetika küsimused seostuvad ühiskonna probleemide ja 
huvidega (nt personaalmeditsiin ja geenivaramu, GMO-d ja geneetiliselt 
muundatud toit, organismide kloonimine ning eugeenika jm). 

Professor Ain Heinaru koostatud esimene eestikeelne geneetika-alane 
kõrgkooliõpik on mõeldud bioloogidele, geenitehnoloogidele, arstidele, 
psühholoogidele, keskkonnatehnoloogidele ning kõigile bioloogiahuvilis-
tele. Monograafi line ülesehitus võimaldab raamatut kasutada teadlastel, 
õppejõududel ja üliõpilastel, aga ka õpetajatel ja õpilastel ning kõigil huvi-
listel elusa looduse seaduspärasustest arusaamiseks. Õpiku esimene pool 
sisaldab pärast sissejuhatavat ajaloo- ja rakubioloogia teadmiste esitust 
käsitlust nukleiinhapetest kuni tunnuste avaldumise geneetilise regulatsiooni 
mehhanismideni. Teine pool lisab üldisele geneetikale erigeneetika käsitluse, 
alustades viirustest ja lõpetades evolutsioonigeneetikaga.

1135-leheküljelises värvitrükis õpikus on üle 600 originaaljoonise ning 
sõnastik, mis sisaldab ligi 2500 geneetikaterminit ja nende lühikirjeldust. 
Termineile on antud nii sõnastikus kui tekstis ingliskeelsed vasted, et huvi-
lised saaksid täiendada teadmisi ingliskeelse kirjanduse ning elektroonsete 
andmebaaside abil. Õpik on varustatud mahuka aine- ja nimeregistriga.

Ain Heinaru

Geneetika
Õpik kõrgkoolile. 2012. 
ISBN 978-9949-32-171-1



Täiskui: 
Andres Ehin
Koostaja Arne Merilai. 2012. 
ISBN 978-9949-32-161-2

Esitlus
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19. veebruaril 2013 esitleti Tartu Kirjan-
duse Majas kogumikku „Täiskui: Andres 
Ehin”. Esitlusel kõnelesid raamatu koos-
taja Arne Merilai, Ly Seppel, Kristiina 
Ehin jt, videosalvestise kaudu ka Andres 
Ehin ise.

Andres Ehinit (1940–2011) on nimeta-
tud sürrealismi juhtfi guuriks eesti luules, 
eesti kirjanduse teiseks suureks sürrea-
listiks ja sõnamänguriks Ilmar Laabani 
kõrval. Koos Jaan Kaplinski, Paul-Eerik 
Rummo, Viivi Luige ja Hando Runneliga 
kuulub ta 1960. aastail alustanud luule-
uuendajate tuumikusse. 

12. köide kirjandusteaduslikust 
raamatusarjast „Studia litteraria Esto-
nica” koondab nii uurimuslikke kui 

mälestuslikke käsitlusi Ehinist. Mäles-
tuste-osas on autoritest esindatud 
Valdur Mikita, Ain Kaalep, Madis Kõiv, 
Marju Lauristin, Jaan Kaplinski, Jüri 
Arrak, Peeter Tulviste jt. Uurimuslike 
käsitlustega astuvad üles Hasso Krull, 
Tiit Hennoste, Arne Merilai, Mart Vels-
ker, Aare Pilv, Taimi Paves, Peet Lepik, 
Tuuli Kaalep ja Märten Rattasepp.

Raamatut täiendavad mõned tähtsad 
taastrükid, Andres Ehini poole sajandi 
tagune kirjavahetus ajakirja Mana välja-
andja Hellar Grabbiga ning Jaan Malini 
koostatud mahukas bibliograafi a. Raa-
matut illustreerivad mõnikümmend 
mustvalget fotot.



Uued raamatusarjad
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 2013. aasta kevadel ilmuvad esimesed 

köited kahes uues raamatusarjas, mis 

asutati TÜ kirjastamiskolleegiumi 

toel eelmisel aastal. Palusime uute 

sarjade kontseptsiooni ja tagamaid 

tutvustada nende peatoimetajail.

Rahvusvaheline raa-
matusari „Politics and 
Society in the Baltic 
Sea Region”
Vastab TÜ sotsiaal- ja haridusteadus-
konna riigiteaduste instituudi võrdleva 
poliitika õppetooli vanemteadur dr Eva 
Clarita Pettai

Mis on uue sarja kontseptsioon ja 
taust, kellele see on mõeldud?

Sarja loomise taustaks on kaks tähele-
panekut: esiteks kirjutatakse sotsiaalsete 
ja poliitiliste arengute kohta Läänemere-
äärsetes riikides palju suurepäraseid 
uurimusi (peamiselt doktoriväitekirjade 
kujul, mis kaitstakse Balti ja Skandi-
naavia riikide ülikoolide juures); teisalt 
jäävad selle uurimistöö tulemused sageli 
tundmatuks väljaspool kitsast ringi, kas 
rahaliste, keeleliste või teiste barjääride 
tõttu, nagu näiteks suur konkurents rah-
vusvahelisel kirjastamisturul, kus sageli 
eelistatakse tuntumaid autoreid või 
laiema ulatusega võrdlevaid uuringuid. 
Meie sari innustab just nooremaid tead-
lasi vormima oma teadustöö tulemusi 
inglis- või saksakeelseiks monograafi aiks 

ning avaldama Tartu Ülikooli Kirjastu-
ses. Seejuures läbivad kõik käsikirjad 
rahvusvahelise eelretsenseerimise ja 
põhjaliku toimetamise. Lisaks trükiver-
sioonile avaldatakse raamatud ka avatud 
juurdepääsuga platvormidel ning neid 
turustatakse rahvusvaheliselt, mis tagab 
autorile võimalikult laia nähtavuse. 
Multidistsiplinaarse ning regionaalse 
fookusega sarja potentsiaalsed lugejad 
on sotsiaalteadlased, kraadiõppurid ja 
tudengid, kes tunnevad huvi tänapäeva 
poliitiliste ja sotsiaalsete arengute vastu 
Läänemere regioonis.

Mida peaksid potentsiaalsed autorid 
teadma ja tegema, et oma käsikirja 
sarjas avaldada?

Kõigepealt tuleb öelda, et sarjas on 
teretulnud nii võrdlevad kui üksikjuh-
tumeile keskenduvad käsitlused, mis on 
kontseptuaalselt ja teoreetiliselt pädevad 
ning keskenduvad samal ajal tänapäevas-
tele arengutele Läänemere piirkonnas. 
Võimalike analüüsimeetodite ulatus 
on lai, hõlmates nii antropoloogilisi 
kui etnograafilisi uuringuid, diskur-
suse- ja meediaanalüüsi, kvantitatiivset 
andmeanalüüsi, aga ka spetsiifi liste polii-
tikavaldkondade käsitlusi ja Läänemere 
piirkonna jaoks relevantseid laiemaid 
teoreetilisi arutlusi. Ajaloo-alaseid 
käsitlusi avaldatakse juhul kui need sisal-
davad teoreetilist tausta ning on selgelt 
relevantsed ka tänapäeva poliitika ja/või 
ühiskonna jaoks.

Võimalikud autorid peaksid esmalt 
ühendust võtma minu kui sarja toime-
tajaga, lisades raamatuprojekti lühikese 
kokkuvõtte. Kui raamat põhimõtteliselt 
sarja sobib, palun ma autorilt põhjaliku-
mat ülevaadet peatükkide kaupa, infot 
võimaliku lugejaskonna jm kohta. Seda 
pikemat projekti retsenseerib kas mõni 
sarja kolleegiumi liige või välisekspert, 
ning positiivse retsensiooni korral sõl-
mib TÜ Kirjastus autoriga lepingu, kus 
on kirjas käsikirja üleandmise aeg, pik-
kus ja muud detailid. Ka valmis käsikiri 
läbib retsenseerimise.

Mis on sarja esimene köide?
Esimene köide ilmub 2013. aasta mais 

ning selle pealkiri on „Being a young 
citizen in Estonia: An exploration of 
young people’s civic and media experi-
ences”. Selle autoriks on Anne Kaun, kes 
on praegu Rootsis Södertörni ülikoolis 
järeldoktor. Autor pakub intrigeeriva pil-
guheidu sellele, kuidas noored inimesed 
Eestis tajuvad oma kodanikurolli. Raa-
matu teoreetiline taust rõhutab seda, 
et kodanikukogemusi tuleb vaadelda 
meedia poolt domineeritud keskkonna 
osana, seega on kodaniku- ja meediako-
gemused tihedalt seotud. Monograafi a 
põhineb kvalitatiivsetel intervjuudel 
ja internetipõhisel avatud päevikute 
analüüsil ning uurib, mil määral noo-
red kogevad seda, et meedia on nende 
igapäevaeludega läbi põimunud ning 
tegelikult määratleb nende kui kodanike 
sotsiaalset tegelikkust.

Kuidas näete sarja arengut pikemas 
perspektiivis ja laiemas rahvusvaheli-
ses kontekstis?

Minu eesmärgiks on arendada see 
raamatusari oluliste ja põhjalike sot-
siaalteaduslike käsitluste allikaks ja 
vahendajaks, mis aitaks Läänemere 
regiooni rahvusvaheliselt märkimisväär-
selt paremini tundma õppida ja mõista. 
Lisaks loodan, et sari saavutab Lääne-
mere regiooni noorte sotsiaalteadlaste 
hulgas reputatsiooni kui kõrge kvali-
teediga ning rahvusvahelise levikuga 
platvorm uurimistööde avaldamiseks.

Kontakt: dr Eva-Clarita Pettai, TÜ 
riigiteaduste instituut, Lossi 36, 51003 
Tartu. E-post: ecpettai@ut.ee
Sarja koduleht: www.tyk.ee/PSBSR



Mis on sarja esimene köide? 
Sarja esimene köide sisaldab Vana 

Testamendi Iiobi raamatu tõlget ja 
kommentaari. Iiobi raamat on üks 
maailmakultuuri kõige rohkem mõju-
tanud teoseid üldse. Sealjuures on nii 
teksti kui sisu poolest tegemist keerulise 
raamatuga, mis oma lõputu küsimisega 
kannatuse kohta ometi kõnetab inimes-
tena meid kõiki.

Mis eristab sarja „Piibel kon-
tekstis” seni eesti keeles ilmunud 
kommentaaridest?

Eestis on ilmunud mõned Uue 
Testamendi raamatute mahukamad 
kommentaarid, ent üheski pole aluseks 
uus tõlge, väga harva on peatutud näi-
teks algteksti ja käsikirjade probleemidel. 
Meie sarja puhul soovime raskusi piib-
likäsikirjade tõlkimisel mitte varjata. 
Ainuüksi see, kui tõlkes markeeritakse 
küsitavaid kohti või kommenteeritakse 
tõlkija otsust lugeda käsikirju ühte- või 
teistmoodi, on omaette väärtus. Piibel on 
keerukam kui tavaliselt arvatakse juba 
oma algteksti poolest, rääkimata muust 
vanast, Piibliga seotud kirjandusest.

Kontakt: dr Urmas Nõmmik, TÜ usu-
teaduskond, Ülikooli 18, 50090, Tartu. 
E-post: Urmas.Nommik@ut.ee
Sarja koduleht: www.tyk.ee/piibel

Uued raamatusarjad
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Eestikeelne raamatu-

sari „Piibel kontekstis”
Vastab TÜ usuteaduskonna Vana Testa-
mendi ja semitistika dotsent dr Urmas 
Nõmmik.

Mis on uue sarja kontseptsioon ja 
taust, kellele see on mõeldud? 

Sari „Piibel kontekstis” on esmalt välja 
kasvanud vajadusest tuua eesti lugejani 
piibliraamatute värskeid tõlkeid ning 
Piibliga lähedalt seotud vana kirjanduse 
valitud tõlkeid. Teiseks sisaldab aga 
sarja formaat esmakordselt eesti keeles 
ka tõlke põhjalikumaid kommentaare. 
Suurtes keeleruumides levinud piibli-
raamatute kommentaarisarjade vorm 
kodustatakse meil Eestis. Muidugi on 
sealjuures mõeldud laiemale lugejas-
konnale kui teaduskommentaari puhul. 
Meie sarjas küll retsenseeritakse tõlkeid 
ja kommentaare ning jälgitakse, et need 
toetuks teaduslikule alusele, ent ees-
märgiks on pakkuda ikkagi võimalikult 
paljudele lugemisrõõmu. 

Arne Lepp. 
Inimese anatoomia. 2013

Christoph Levin.  
Vana Testament. 2013

Aadu Must.
Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin.
2012 



Teated

Narratiivne lähenemine 
sotsiaaltööuurimuses. 
Laste väärkohtlemise lood 
Toim Judit Strömpl jt. 2012

Diana Eerma, Ralph Michael 
Wrobel. Majanduspoliitika 
alused. 2012
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 Avatud juurdepääs
2012. aasta juunis liitus kirjastus organisatsiooniga 
OAPEN (Open Access Publishing in European 
Networks, www.oapen.org), mille eesmärgiks on 
kvaliteetsete humanitaar- ja sotsiaalteaduslike raa-
matute avaldamine avatud juurdepääsuga platvormil. 
OAPENi liikmete hulka kuuluvad teaduskirjastused, 
mis soovivad teaduse laialdasema leviku huvides 
osa oma väljaandeid teha kättesaadavaks avatud 
juurdepääsuga. Kehtivad ranged kvaliteedinõuded, 
eelkõige eelretsenseerimise osas. Platvorm koondab 
lisaks täistekstidele raamatute metaandmeid, mida 
saavad kasutada erinevad otsi- ja arhiveerimismoo-
torid, aidates nii kaasa väljaannete laiemale levikule 
ning selle tulemusel ka suuremale tsiteeritavusele. 
2012. aasta novembris avas OAPEN Foundation 
uue platvormi – DOAB (Directory of Open Access 
Books, www.doabooks.org).

Turundus
Alates 2012. aastast hakkas kirjastus välja andma 
ingliskeelset kataloogi, mis on suunatud rahvus-
vahelisele turule ning ilmub kaks korda aastas nii 
trükisena kui veebis. 2013. aasta alguses ilmunud 
kataloog hõlmab kõiki kirjastuse müügilolevaid 
muukeelseid väljaandeid ning neid eestikeelseid 
väljaandeid, millel on pikem ingliskeelne kokkuvõte. 
Kataloogi veebiversioon on kättesaadav aadressil 
www.tyk.ee/news, trükiversioone välispartnereile 
saatmiseks või külalistele jagamiseks on võimalik 
tasuta saada kirjastusest Tiigi 78, Tartu.

NB! Alates 2013. aastast on kirjastuse veebipoes 
www.tyk.ee võimalik trükiste eest turvaliselt 
tasuda ka VISA või MasterCardi krediitkaardiga. 
Jätkuvalt on võimalik maksta Swedbanki ja SEB 
pangalingi kaudu.

tast hakkas kirjastus välja

Jaan Kross and Russian Cul-
ture. Acta Slavica Estonica 2.
Toim Lea Pild. 2012

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. 
2012



Teated
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Madis Ernits 
Põhiõigused, 
demokraatia, 
õigusriik. 2012

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

Euroopa ülikoolikirjas-

tuste ühendus
2012. aasta detsembris liitusime organisat-
siooniga AEUP (Association of European 
University Presses, www.aeup.eu). AEUP 
liikmeil on võimalik esineda ühises boksis 
Frankfurdi raamatumessil, samuti plaanitakse 
hakata välja andma ühist kataloogi.

DOI-numbrid
2013. aastast on TÜ Kirjastus liitunud 
organisatsiooniga CrossRef, mis vahendab 
teaduskirjandusele DOI-numbreid. DOI 
on lühend ingliskeelsest väljendist digital 
object identifi er. See on unikaalne tähtedest, 
numbritest ja muudest märkidest koosnev 
kood, mida kasutatakse peamiselt teadusar-
tiklite identifi tseerimiseks (saab kasutada ka 
raamatupeatükkide jm puhul). DOI-numbri 
abil saab lihtsalt ligipääsu artikli metaand-
metele ning võimalusel ka elektroonilisele 
täistekstile. Artikli DOI-number jääb alati 
samaks, isegi kui sellega seotud metaandmed 
(nt veebiaadress) muutuvad. DOI-number 
moodustab aktiivse veebilingi, mida saab 
kasutada püsilingina artiklile viitamiseks.
Igal DOI-numbreid andval organisatsioonil on 
oma kindel tunnusnumber (nn DOI-prefi ks), 
mis sisaldub igas tema poolt määratud DOI-
numbris. Tartu Ülikooli Kirjastuse DOI-prefi ks 
on 10.12697. Sellele eelnev osa on kõikidel 
DOI-numbreid andvail organisatsioonidel 
sama, järgnev määratakse iga kirjastuse 
enda poolt ning sisaldab tavaliselt ajakirja 
lühendit, aasta- ja köitenumbrit ning artiklit 
märkivat numbrit. Näited TÜ Kirjastuse 
poolt välja antud DOI-numbritest:
http://dx.doi.org/10.12697/issn1406-3859 – 
Ajaloolise Ajakirja veebiversiooni DOI-number
http://dx.doi.org/10.12697/AA.2013.1.05 – 
Ajaloolise Ajakirja 2013. aasta 1. numbris 
avaldatud Marek Tamme artikkel „Ajalugu, 
mälu ja mäluajalugu: uutest suundadest 
kollektiivse mälu uuringutes”.

Valitud artikleid 
teatriuurimisest.
Koost Luule Epner. 
2011

Очерки по истории и 
культуре староверов 
Эстонии III. Acta 
Slavica Estonica 1. Toim 
Irina Külmoja. 2012

Katrin Kivimaa. Rah-
vuslik ja modernne 
naiselikkus eesti 
kunstis 1850-2000. 
Heuremata. 2009

Boris Bernstein. 
Visuaalne kujund 
ja kunstimaailm. 
Heuremata. 2009

Semiotics in the 
wild. Toim Timo 
Maran jt. 2012

Juri Lotman. Kul-
tuuritüpoloogiast.
2010

Peeter Torop.
Tõlge ja kultuur.
Heuremata. 2011

Jaan Lellep. Süstee-
mide optimeerimine. 
2013

John Deely. 
Semiootika alused. 
2009

Reet Kasik. Eesti 
keele sõnatuletus. 
2010



Valik müügilolevaist raamatuist

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

Andres Kuusik jt.
Teadlik turundus.
2010

Madis Veskimägi
Väikekirurgia 
perearstile. 2010

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

Jaan Ross. Kaksteist 
loengut muusika-
psühholoogiast.
2007

Reet Kasik. Stahli 
mantlipärijad.
2011

Ain Raal.
Farmakognoosia.
2010

Jüri Allik. Psühho-
loogia keerukusest.
2009

Vello Hein.
Spordipedagoogika.
2011

Jaak Jürimäe, Jarek 
Mäestu. Treeningu-
õpetus. 2011

Tiina Randlane jt.
Eesti puudel kasvavad 
suursamblikud. 2011 

Intelligentsuse psüh-
holoogia. Toim René 
Mõttus jt. 2011

Arved Pedas, 
Gennadi Vainikko. 
Harilikud diferent-
siaalvõrrandid. 
2011

Aldur Vunk.
Kuningamäng 
ärkamisaja koidi-
kul. 2012

Arne Merilai. Õnne 
tähendus. Krii-
tilisi emotsioone 
1990–2010.
Studia litteraria 
Estonica 10. 2011

Arne Merilai.
Vokimeister. Kriitilisi 
konstruktsioone 1990–
2011. Studia litteraria 
Estonica 11. 2011

Jaak Tomberg. Kirjan-
duse lepitav otstarve.
Heuremata. 2011

Eino Laas, Veiko Uri, 
Mati Valgepea. Met-
samajanduse alused. 
2011

Olavi Loog, Heiki 
Timotheus, Jaak 
Järv. Orgaanili-
sed polümeerid.
2012

Kalev Pärna. 
Tõenäosusteooria 
algkursus. 2013

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



Ilmumas
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NELJAS VÄLJAANNE

Femi Oyebode

Psüühilised 
sümptomid  
Andrew Simsi 
käsitluses

E

Sissejuhatus kirjeldavasse psühhopatoloogiasse

Ajakirjad
Tartu Ülikooli Kirjastus annab välja ja/või levitab järgmisi teadusajakirju:

- Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica

- Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis

- Ajalooline ajakiri

- Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri

- Folia Cryptogamica Estonica

- Interlitteraria

- Juridica International

- Methis

- Papers on Anthropology

- Sign Systems Studies

- Studia Philosophica Estonica

Vaata lähemalt www.tyk.ee/ajakirjad

Femi Oyebode, 
Psüühilised sümptomid Andrew Simsi 

käsitluses. Sissejuhatus kirjeldavasse 

psühhopatoloogiasse

David G. Elmes, Barry H. Kantowitz, 
Henry L. Roediger III, 
Psühholoogia uurimismeetodid

Tiit Rosenberg,
Künnivaod. Uurimusi Eesti 

18.-20. sajandi agraarajaloost

Rita Nõmmela jt. 
Hambaarstilt perearstile

Floyd Merrell, 
Meaning Making: It’s what we do; it’s 

who we are. A transdisciplinary approach 

(Tartu Semiotics Library, 12)

Halliki Harro-Loit, Katrin Kello (toim), 
The curving mirror of time 
(Approaches to Culture Theory, 2)

Anu Kannike, Patrick Laviolette (toim), 
Things in culture − culture in things 
(Approaches to Culture Theory, 3)

www.tyk.ee


