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ÕES aastaraamatu autori meelespea 2020 

 

 

Tekst 

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

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

 

Artikkel peab olema liigendatud alapunktideks. 

 

Artiklile eelnevad annotatsioonid eesti ja inglise keeles (kumbki kuni 1000 täheruumi) ning 

4-7 võtmesõna nii eesti kui ka inglise keeles. 

 

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 jms vahel käib pikk mõttekriips ilma tühikuteta (16–

53). 

 

Viitamine 

Põhiartiklid peavad olema varustatud tekstisiseste viidetega. Need esitatakse sulgudes, 

näidates ära autori või selle puudumisel pealkirja esimese sõna, ilmumisaasta ning kooloni ja 

tühiku järel viidatava lehekülje numbri (Järv 2008: 227). 

 

Artikli lõppu lisada kasutatud materjalide bibliograafia. 

 

Arhiiviallikatele anda joone all täiskirje dokumendi või /toimiku täpsusega, lisades leiukoha 

andmed ning leidandmete ette Rahvusarhiiv (või lühend), nt:  

Peavõla kustutanud laenusaajate nimekiri. 10.06.1921. – Rahvusarhiiv, EAA.5100.1.378, l 

12–18 

või: 

Peavõla kustutanud laenusaajate nimekiri. 10.06.1921. – RA, EAA.5100.1.378, l 12–18. 

 

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

pealkirjad. 

 

Märkuste jaoks tuleks kasutada joonealust. 

 

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

(Melnikov 1984) 

 

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

koma (Agejenko 1884; 1886). 

 

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

al. (Pajusalu jt 2009). Kui autoreid või väljaandjaid on kaks, eraldatakse nende nimed 

kaldkriipsuga (Laur/Küng 2005). 
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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. 

Eraldi loendina tuleb välja tuua käsikirjalised allikad, andmebaasid vms. 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. 

 

Näiteks: 

Käsikirjad 

Kukk, Ü. 2001. Beresje–Laossina planeeritava liigivaese madalsoo kaitseala botaanilisest 

väärtusest. Tartu (Keskkonnaameti Põlva–Valga–Võru regiooni Räpina kontor). 

Palo, A. 2002. Potentsiaalsete Natura-alade inventeerimine Piusa luhtadel ja karukella 

kaitsealal, Mustoja metsisekaitsevööndites ja Koolma järvede metsades. Tartu (Autoril ja 

Keskkonnaministeerium). 

 

Arhiiviallikad: 

Kasutatud allikate loendis viidake asutusena Rahvusarhiivile ja esitage seejärel fondide 

loetelu, nt: 
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Rahvusarhiiv 

EAA.5100 Pärnu suurgild 

EFA.203.0-256788 (foto puhul) 

EFA.203.1718  (filmi puhul) 

ERA.31 Riigikantselei 

LAMA.532 Haapsalu Rajooni Ametiühingute Nõukogu 

 

Kirjandus 

Monograafia: 

Selart, A. 1998. Eesti idapiir keskajal. Tartu. 

 

Kogumik: 

Hiiemäe, M. (koost). 1981. Eesti rahvakalender, 2. Tallinn. 

Laur. M./Küng. E. (Hg.). 2005. Die baltischen Länder und der Norden. Festschrift für 

Helmut Piirimäe. Tartu. 

Martyn, G. jt (Eds.). 2013. From the Judge’s Arbritium to the Legality Principle. Legilation 

as a Source of Law ind Criminal Trials (Comparative Studies in Continental and Anglo-

American Legal History 31). Berlin.  

 

Ajakirja või muu jätkväljaande artikkel: 

Kann, L. 2020. Inimohvritega revolutsioonisündmused Eesti linnades 1905. aastal. – 

Ajalooline Ajakiri, 1, 3–28. 

Piho, M. 2002. Petserimaa venelaste metallehted (16.–20. sajandil). – ERM aastaraamat, 

XLVI, 101–119. 

 

Artikkel kogumikus: 

Luts-Sootak, M./Sedman, M. 2013. Ambivalences of the Legality Principle in Penal Law of 

the Baltic Provinces in the Russian Empire (1710–1917). – Martyn, G. jt (Eds.). From the 

Judge’s Arbritium to the Legality Principle. Legilation as a Source of Law ind Criminal 

Trials (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History 31). Berlin, 

317–349. 

Kiristaja, A. 2009. Setomaa kohanimed: keskaja algusest segaduste ajani. – Setomaa 2: 

Varasem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani. Tartu, 216–218. 

Nokkala, E., Miller, N. B. 2020. Introduction. – Nokkala, E., Miller, N. B. (Eds.). 

Cameralism and the Enlightenment. Happiness, Governance and Reform in Transnational 

Perspective. New York – London, 1–20. 

 

Venekeelne: 

Melnikov, S. 1984. O čem govorjat geografičeskie nazvanija. Istoriko-lingvističeskie i 

kraevedčeskie zametki. Leningrad. 

 

Internetiallikad ja andmebaasid 

Metsaregister. http://register.metsad.ee/avalik/. 27.2.2014. 

Maa-Ameti geoportaal, kaardirakendused. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis. 27.2.2014. 

 


