
ÕES aastaraamatu autori meelespea 2019 

 

 

Tekst 

Tekst esitatakse doc-failina (Times New Roman 12, single space), mahuga kuni 30000 

täheruumi (välja arvatud kasutatud kirjandus, resümee ja illustratsioonide allkirjad). 

 

Artiklile eelneb eestikeelne annotatsioon (kuni 1000 täheruumi) ning nii eesti kui inglise 

keeles võtmesõnad. 

 

Artiklile (sh ka tekstiakendele) palume lisada resümee inglise keeles, soovitavalt 10–15% 

artikli mahust. 

 

Tekstis nimetatud uurijate jt eesnimed tuleb vähemalt esimesel korral kirjutada välja, näiteks: 

Mall Hiiemäe, Paul Hagu jne. 

 

Leheküljenumbrite, aastate, sajandite jne vahel käib mõttekriips (16–53). 

 

Viitamine 

Põhiartiklid peavad olema varustatud tekstisiseste viidetega, sulgudes, näidates ära autori või 

selle puudumisel pealkirja esimese sõna, ilmumisaasta ning lehekülje numbri (Järv 2008: 

227). 

 

Artikli lõppu lisada bibliograafia nimekiri. 

 

Arhiiviallikatele anda joone all täiskirje dokumendi või /toimiku täpsusega (Peavõla 

kustutanud laenusaajate nimekiri, 10.06.1921), lisades leiukoha andmed ning leidandmete 

ette Rahvusarhiiv (või lühend), nt: Rahvusarhiiv, EAA.5100.1.378 

või RA, EAA.5100.1.378. 

 

Artikli lõppu läheb kasutatud allikate juurde arhiivi nimetus, nimistu ja kasutatud fondide 

pealkirjad. 

 

Märkuste jaoks tuleks kasutada joonealust viitamist. 

 

Kui kasutatud artikkel või raamat on vene keeles, siis on viites autori nimi esitada eesti 

keeles, näiteks: (Melnikov 1984) 

 

Viidates sama autori eri aastatel ilmunud töödele, on aastaarvude vahel semikoolon, mitte 

koma, näiteks (Agejenko 1884; 1886). 

 

Kui autoreid on rohkem kui kaks, siis lisatakse esimesena nimetatud autori järele jt, mitte et 

al., näiteks: (Pajusalu jt 2009, tabel 1). 

 

Kui tekstis viidatakse mingi väljaande konkreetsele leheküljele või joonisele või tabelile vms, 

siis peaks viide olema konkreetne, mitte tervele artiklile või raamatule. Nõnda on lugejal alati 

võimalus viidatu kergesti üles leida. 

 

Viited artiklile lisatud illustratsioonidele ja tabelitele peavad olema ka inglisekeelses 

resümees .  



 

 

 

Illustratsioonid 

Soovitatav on artiklile lisada ka illustratsioone. Illustratsioonid (fotod, joonised, kaardid, 

skeemid, diagrammid jm) tuleb esitada eraldi failidena jpg- või tif-formaadis resolutsiooniga 

mitte alla 300 dpi (fotod) või 600 dpi (joonised). Illustratsioonid ilmuvad raamatus must-

valgetena. 

 

Illustratsioonide allkirjad tuleb lisada eraldi nimekirjana, märkides ära, kes koostas (ja 

joonistas) ning foto puhul pildistaja ka siis, kui selleks on artikli autor.   

 

Jooniste allkirjad on kahes keeles, s.t ka inglise keeles. 

 

 

Tabelid 

Tabelid tuleb esitada eraldi failidena, üldjuhul xls-formaadis või leppides formaadi kokku 

tegevtoimetajaga. 

 

Lühendid 

Kasutatud lühendid esitatakse eraldi loendina kasutatud kirjanduse loendi järel, juhul kui 

need ei ole tekstis lahti kirjutatud. 

 

Kasutatud allikate ja kirjanduse loend 

 

Kasutatud allikate ja kirjanduse loend lisatakse põhiteksti järele tähestikulises järjekorras. 

Neist eraldi loendina tuleb välja tuua internetiallikad, andmebaasid ja venekeelsed 

väljaanded. Käsikirjade puhul on vaja kindlasti märkida, millises arhiivis, muuseumis, 

asutuses vm need asuvad. Internetiallikate ja andmebaaside juurde tuleb märkida aeg, mil 

vastavat lehte või baasi artikli koostamiseks kasutati. Kirjanduse loendis on artiklite puhul 

vaja märkida selle leheküljed. Venekeelsed allikad viidatakse ja esitatakse kirjanduse loendis 

ladina tähestikus. 
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