
 

Lugejale 

Käesoleva väljaande üksikkäsikirjad laekusid autoritelt selle koostajale (J. Kuum) 12-13 
aastat tagasi. Sisult on need apoliitilised, kohased praegusel ajal trükis avaldamiseks.  

Väljaande tervikkäsikirja koostamiseks vastavalt koostaja poolt kavandatud sisukorrale 
laekus 17 autorilt 44 üksikkäsikirja. Autorid on Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud, 
kellest kolm on praeguseks läinud manalateed. Paljude autorite juhendamine võimalikult 
ühtses stiilis ja üksikosade mahult sobivas proportsioonis väljaande tervikkäsikirja saamiseks 
on koostajale raske ülesanne. Toimetamisel oli eesmärk, et väljaanne ei jätaks artiklite 
kogumiku muljet. Seepärast tekkis vajadus grupeerida mitmed üksikkäsikirjad oma sisu 
läheduse tõttu ühisesse rubriiki allosadeks 1–11.  

Kokkuleppel koostajaga lisandus kaasautorina käesolevale allakirjutanu, et veel 
täiendavalt (lisaks varem laekunud üksikartiklitele) iseloomustada käsitletava aja Eesti 
põllumajandusteaduse ja -tootmistegevuse seost (p 9 ja 10). Asusid ju vajalikud algallikad 
(aastaraamatud, statistikaandmed, Riigi Teatajad jm) 12–13 aastat tagasi arhiivide ja raamatu-
kogude kinnisfondides. Seepärast oleme väljaandesse paigutanud ka viis lisa vastavate 
arvnäitajatega.  

Mõni üksikkäsikirja autor ei arvestanud taolise (teadus)väljaande kirjastamise kõiki 
üldnõuandeid. Nii on mõne üksikkäsikirja tekstis viited kasutatud kirjandusele, kuid puudub 
lisa nende loetelust. Ka vastupidi – on esitatud kasutatud kirjanduse loetelu, kuid tekstis ei 
nähtu nende konkreetset kasutamist (viiteid). Need puudused ei vähenda üksikkäsikirjade 
sisulist väärtust, küll aga lahjendavad teadustöö vormilist külge. Kasutatud kirjanduse loetelus 
puudus paljudel juhtudel raamatute lehekülgede arv. Siiski need leidsime.  

Toimetamisel/retsenseerimisel täiendasime üksikkäsikirja "Eesti põllumajandusteadlasi" 
(p 11) uuemate andmetega. Kasutasime viimastel aastatel trükis ilmunud biograafilisi 
leksikone, eestlastest emigrantide väljaandeid, ka Agraarteaduses avaldatud vastavaid 
isikukirjeldusi.  

Käesoleva väljaande koostaja emeriitprof J. Kuuma ning Akadeemilise Põllumajanduse 
Seltsi aupresidendi prof O. Saveli, presidendi dots H. Petersoni ja Agraarteaduse peatoimetaja 
prof A. Lemberi soovil alustasin tervikkäsikirja trükiks ettevalmistamist retsensendina, tehes 
üksikkäsikirjades täpsustusi (eriti arvudes) ja lisades täiendusi. Hiljem laiendati soovi, et ma 
ka toimetaksin väljaande. Olengi retsenseerinud üksikkäsikirjad ja oma võimete kohaselt 
toimetanud tervikkäsikirja.  

Avaldan tänu kauaaegsele kolleegile prof Karl Annukile, kes juhtis toimetaja tähelepanu 
üksikkäsikirjades esinevatele ebatäpsustele ja andis kasutada mõningaid algallikaid, 
trükiväljaandeid.  

 
M. Karelson 
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