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IDAKIRI. Abiks autorile 
 
Üldist 
Soovitatav formaat on MS Word .docx (võib ka doc) või rtf. Haruldasemate šriftide ja 

märkide kasutamise puhul on soovitav lisada PDF-fail koos väljatrükiga.  Kaastöödele peavad 

olema lisatud autori kontaktandmed. Artiklite soovitatav pikkus on 40 000–60 000 tähemärki 

(koos tühikute ja joonealuste ja bibliograafiaga). Artikli lõppu lisatakse bibliograafia. 

 

Koos artikliga esitada eraldi failina inglise (võib eestikeelne, aga koos inglisekeelsete 

terminitega) resümee (Abstract)  pikkusega kuni 2000 tähemärki (koos tühikutega).  

Abstract’i juurde lisada autori teaduskraad, institutsionaalne kuuluvus ja viimase tõlge inglise 

keelde (affiliation). 

 

Abstract’ile järgnevad vajalikud  ingliskeelsed märksõnad (keywords) artiklis käsitletavate 

põhiteemade, kontseptsioonide või ideede kohta.  Võõrkeelsetele artiklitele lisatakse lõppu ka 

eestikeelne kokkuvõte. 

 

Tekst peab olema tehniliselt võimalikult vähe kujundatud. Mitte kasutada poolitamist, tugevat 

leheküljevahetust, tabulaatorit teksti paigutamisel ja lõigu alustamisel, keskele paigutatud 

pealkirju jms. Esiletõstmiseks kasutatakse paksu kirja (peamiselt nimed, kui on vaja) ja 

kursiivi (peamiselt tsitaatsõnad). Kasutatakse ainult ühe tasandi alapealkirju. Alapealkirju ei 

nummerdata.  

 

Põhireeglid on järgmised: 

1. Viitame teksti sees sulgudes, enne lauselõpu punkti, kasutades aastaarvu ja lehekülgede 

eraldamiseks koolonit. NB! Nime ja aastaarvu vahel koma (,) pole. Lehekülgede vahele 

paneme märgi "kuni" (–), mitte sidekriipsu (-).        Näide:   (Stadnikov 1995:    146–169).  

2. Märkused on lehekülje allosas joone all, mitte artikli lõpus.                                               

NB!  Kui joonealustes märkustes osutub vajalikuks viidata vahetult eelmise allika samale 

leheküljele, kasutame kursiivis ja sulgudes lühendit   (Ibid.)      Kui viidata seal sama allika 

teisele leheküljele, siis lisame lehekülje numbri: ( Ibid., lk 431).   

3. Joonealuse viite number pärast koma või punkti.1 

4. Artikli lõpus on kasutatud allikate ja kirjanduse nimekiri (bibliograafia). Kasutame 

järgmist süsteemi: 

Eelmise aasta sõrenduse asemel paneme kirjanduse autorid paksu kirja. 

Batchelor, John 1901. The Ainu and their folk-lore. London: The Religious Tract Society. 

Teksti sees näiteks (Hiiemäe 2007: 226), lk konkreetse tsitaadi puhul. 
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Perekonnanimi, eesnimi (siin koma pole) aastaarv. (punkt) Teos kursiivi. 

Adams, Cassandra 1998. Japan’s Ise Shrine and Its Thirteen-Hundred-Year-Old 

Reconstruction. — Journal of Architectural Education, Vol. 52, Issue 1, pp. 49–60 

Ajakirjaartikli puhul ainult ajakirja nimetus kursiivi, seejärel üldnumeratsioon (siin Vol.), 

konkreetse aasta number (No., Issue jne) Märkida terve artikli leheküljed. Võõrkeelsete 

väljaannete lehekülgede lühend vastava keele traditsiooni järgi (pp., S. jne) 

Binford, Lewis R. 1983. Working at Archaeology. (Studies in Archaeology.) New York etc.: 

Academic Press 

(Studies in Archaeology.) — raamatusarja nimetus sulgudesse, püstkirjas, punkt lõpus 

 

Raab, L. Mark, Albert C. Goodyear 1984. Middle-range theory in archaeology: A critical 

review of origins and applications. — American Antiquity, Vol. 49, No. 2, pp. 255–268 

 

Kaks autorit: Perekonnanimi, teise eesnime esimene täht, eesnimi, eesnimi, teine eesnimi, 

perekonnanimi 

Ellis, Nick C., Diane Larsen-Freeman (eds.) 2010. Language as a Complex Adaptive 

System. Malden, MA: Wiley-Blackwell 

 

(eds.) toimetaja(d) vastavas keeles sulgudesse 

 

P ä r n a, Ott (koost.) 2016. Töö ja oskused 2025: Ülevaade olulisematest trendidest ja nende 

mõjust Eesti tööturule 10 aasta vaates. Tallinn: Kutsekoda 

(koost.) — koostaja(d) vastavas keeles sulgudesse 

OECD 2016. PISA 2018: Draft Analytical Frameworks, May 2016.  

Vt www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf 

 

Siin on näide autorita kogumikust, mis on kättesaadav ainult internetist. Kui väljaanne on 

trükis ilmunud, siis veebilinki ei pane! 

 

Põhitekstis ja joonealustes märkustes mainitud teosed paneme kursiivi. 

Näiteks: Üks vanemaid sellel teemal kirja pandud lugusid leidub teoses Ülestähendusi 

vanadest sündmustest (Kojiki, 712),  

Ajakirjade ja kogumike artiklid paneme jutumärkidesse. 

Võõrkeelsete terminite eestikeelne tõlkevaste ülakomadesse: bhikkhu — ‘kerjaja, kerjusmunk’ 

Ajakirjade nimetuste lühendid:   Esimesel kirjel järgneb ajakirja nimetusele tema levinud 

lühend sulgudes, edasistes kirjetes kasutame lihtsalt lühendit.                                                 

Näide:  Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte (FARG), edaspidi lihtsalt  

FARG. 

 

5. Levinumad lühendeid 

http://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
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Tõlkija = tlk; Tlk   

Lehekülg = lk ; Lk 

Enne Kristust = eKr 

Võrdle = vrd; Vrd 

Vaata = vt, Vt 

Näiteks = nt; Nt 

Raamat = rmt; Rmt 

Peatükk = ptk; Ptk 

Number = nr; Nr 

Nende lühendite puhul me punkti ei kasuta! 

 

Aga: 

see on = s.o 

see tähendab = s.t 

 

 

 

 

 

 


