VÕITJATELE MÄÄRATI PREEMIAD
Oma ühisel nõupidamisel 8.
juunil otsustasid insüiuu i rek
toraat ja ameliiih ng kom t^e
tööku!'uuri alase k nkursi kal
mele paremale määrata pree
miad ä 100 rubla. Märgime veel
kord ära,
et
seekordseteks
võit atekü on:
metallide tehnoloogia kateed
ri me lallograa' la laboratoorium
(kat. juh. dots. R. MOSBERG);
sanitaartehnika kateedri TU
laboratoorium (tead. juh prof.
H. VELNER),
tões use juhtimise ja planeerimtee kateeder (kat. juh. prof.
K. ÜKSVÄRAV).
Preemiasummad
jaoteta’~se
personaalelt, vastavalt kateed
rite juhateafe ettepanekutele.
Teentedusökonoomila
1ateedri perete ütleme virgutuseks. et «luuast» võib tuleval
aastal hea p’ aleha' kam?se kor
ral lahti saada Enne kasutage
ta aga ära ruumide korda eadxnisel.
Võib rahuldusega öelda, et
hea öökul;uur'ea ruumi le arv
meie instituudis üha suureneb.

Eriti jõudsalt toimub see ad~
ministratiivide osas. Eks selles
ka 'astub teenistujate ameti
ühingu büroo energil.nex töö ja
tõsine suhtumine.
Tuleval aastal viime töökul
tuuri atese konkursi juba tea
duskondade tasemele, see tä
hendab 1õrvuti parimate ka
teedrite ja allasutustega hak
kame välja selgitama ka pari
mat teadtiskonda.
Sellega muutub ka konkursi
komisjoni koosseis te saab lõ
puks ellu viidud elekiro ehnikute mitmekordne ettepanek —
kcmtrolTda töökultuuri va~tastikku. Nimelt hakkavad järgmis ?st Õppeaastast komtejoui
kuuluma kõikide teaduskonda
de esindajad.
Kohtla-Järve teaduskond on
küll eemal, aga töökultuuriga
on seal asad korras.
Nii et hooj on sees ja ei jää;
üte muud soovida, kui head
suvepuhkust kõigile ja sügi-;
sest jälle värskete jõududega1
kolmandale ringile!
!
AMETIÜHINGUKOMITEE1

1. juuni õhtupoolikul kogunes T P I staadionile üle 2500 pealt
vaataja, et elada kaasa T P I selle aasta spõrdipäeva üritus
tele.
Ametlikus osas esines kõnega instituudi rektor professor Agu
Aarna. Tuhanded üliõpilased võtsid vaimustusega vastu teate, et
käesoleval viisaastakul alustatakse Mustamäel spordikompleksi
väljaehitamist.
Instituudi
aktiviste
tervitasid
«K alevi» juhtivad töötajad.

ning

autasustasid

VSU

Algasid esinemised. Kava oli mitmekesine. Kõige rohkem oüd
harjutanud I—II kursuse üliõpilased — massvõimlemirest osavõt
jad. Jaapani helilooja Miagaawa muusika «Kui kirsipuud õitsevad
aias» kõlas Mustamäe õitsevate mändide all eriti hingestavalt
tSelma te Vladimir Bazanovi poo’t koostatud kava — 150 tütar
last valge-punaste rannapallidega ja 150 noormeest võimlemiskeppidega —- esitati hästi!
Kergejõustiklased võistlesid 200 m tõkkejooksus. Võittel M. Sootnal jäi T P I rekordist (25,0), milline kuulub Toomas Berendsenile,
puudu vaid 0,6 sek. 4 X 800 m teatejooksus oli kindlaks võitjaks
elektrotehnikateaduskonna meeskond.
Pool tundi jälgiti jalgratturite kihutamist staadionhajal. «Vii
masemehe sõidu.» võitis abiturient meistersportlane .Ka-lie Männa
maa.
M
;.gj. - -

KOLM KÜSIMUST LÕPETANUTELE
Mis oli Teile kõige suuremaks elamuseks TPI-s õppimise
ajal?
Mida peate suurimaks Õnnestumiseks oma kutsealal?
Mis on Teil öelda TP I praegustele üliõpilastele? •
1. Kõige suurem elamus?
Sain hakkama sellega, et
abiellusin. Siis veel lõbusalt
veedetud üliõpilasõhtud ja vä
ga liigutava ja suure elamuse
■andis mulle ülikooli lõputsere
moonia.
2. Tunnen
dust.
•

oma tööst rahul

• 3. a) Nendele, kes lõpetavad—
novaatorlust, püsivust ja jõudu
kõige eesrindliku ja uue reali
seerimisel.
Noortudengitele — ei maksa
karta higi ega vaeva, see tasub
end hiljem hästi ära.
b) Vundamentaladel
peaks
hindama seda, mis teile algul
teisejärgulisena tundus, muidu
hiljem on selleta raske läbi
saada..

c) Ei maksa püüda selle poo
le, et tudengi pea muutuks
entsüklopeediliseks
program
miks, vaid sügavaluste tundmi
ne annaks võimalused edaspi
diseks tööks.
d) Ei oleks paha arvesse
võtta, et seda kollektiivset Kas
vatamist ja kasvamist tehakse
üks kord läbi.
e) Ärgu alahinnaku filosoofi
list probleemi — sellist kui
teadust.
f) Algusest peale Jiäha tihedat
sisu asja taga.
P. TRE1ER,
1958.

s l.

lõpetanu, E k s k a v a a to ri

tehase peatehnoloog.

Õ N N ES T U N U D
S P O R D IP Ä EV

Instituudi vabamaadlejad (treener A. Mõttus) tulid juba mit-i
mendat korda vabariigi üliõpilasmeistriks. Nüüd demons Ireern id
nad oma oskust. Pealtvaatajad nägid klassikalist, vaba- ja sambo
maadlust.
Staadioni murule toodi batuut. Oli võimalus jälgida ühe noo
rema spordiala — batuuthüppajäte esinemist. T P I sektsioon (tree
ner A. Rõbakov) on kolme aastaga jõudnud III järgust I järguni.
Külalised Leningradist, selle ala meistersportlased, aga näitasid
ekstraklassi elemente.
Instituudi regby-mehed tegid omavahel kõva madina. Kahjuks
pole meie mehise-mängu harrastajatel vabariigis vastaseid. Riia
P I üliõpilased aga loobusid sessi, tõttu viimasel minutil.
Koguneti korvpalliväljakule. Ühiselamute koondus proovis
jõudu instituudi õppejõudude «Kapa» meeskonnaga. Viimased esi
nesid nii suure publiku ees esmakordselt, ei löönud aga verest
ära, näitasid ladusat mängu ja võitsid teenitult 49:34. Eviti hoos
oli omaaegne Euroopa parim, sügisel 50. juubelit pühitsev teene
line meistersportlane Ioan Lõssov. Tema virtuooslikud söödud
jõudsid ikka eesmärgile, ,
“ ::
Spordipäev õnnestus igati. Üliõpilased
-enne rünnakute algust eksamitele:
. ..

said

veidi

lõõgastada

1. Mulle meeldisid vm.-õp.
N. Paluveri loengud kujutavas
geomeetrias ja suurimaks ela
museks oli hinne « väga hea»
esimesel eksamil TPI-s 3ust.
selles õppeaines.
Sügavalt on meelde jäänud
laboratoorsed tööd elektrimasi
nate laboratooriumis, kus ma
nägin esimest korda elus alalisvoolumasinat (!). Asi on sel
les, et ma ei töötanud siis veel
oma erialal ja nii mõnigi prak
tiline tegevus oli mulle suu
reks pähkliks, samal: ajal hui
tehnikumi lõpetanud kaasüli
õpilastele oli see igapäevaseks
tegevuseks.
2. Nagu juba märkisin, ei
töötanud ma enne õppima asu
mist-ega kaua aega, õppimise
ajal' õpitaval erialal. Seepärast
on tööstaaž
oma
kutsealal
võrdlemisi lühike ja sellestki
lõviosa olen olnud administra
tiivtööl.
Rõõmu olen tundnud paljude
pisiprobleemide lahendamisest
ja uute tehniliste lahenduste
leidmisest, kuid hiljem on see
veel tühisemana tundunud. On
hea meel, et mõne psühholoo
gilise barjääri olen suutnud
lõhkuda, kuid rohkem kahju
on sellest, et
paljud
head
ideed jäävad täitmata meie en
di ükskõiksuse, inertsuse või
ametkondlike barjääride tõttu.
3. Soovitan kõigil praegustel
üliõpilastel:
süstemaatiliselt õppida ja
arendada oskust leida peamist
õpitavast materjalist;
— aktiivselt osa võtta spor
diliikumisest,
ühiskondlikust
tööst, Ü T Ü tegevusest ja kaasa
lüüa üliõpilasmalevas, mis kõik
annab
praktilisi
kogemusi
tööks oma kutsealal.
Ära unusta, tudeng, et elu
parimad elamused jäävad ajast
ÜliÕpilaskollektiivis oma kor
dumatute murede ja rõõmude
ga. Leia optimaalne variant
huvidele ja võimetele. Ära -löö
aega niisama surnuks, sest aeg
ei seisa paigal.
Isiklikult kahetsen vaga, et
ma kas või üks aasta ei olnud
päevane tudeng.
S . SEPMA,

1962, a. kaugõppes lõpetanu,
Ehitustööde Organiseerimise
Trusti tehnikaosakonna

H. ERM :

juhataja

ÜKB TEGUTSEB

MEIE SAADIKUKANDIDAATE
HILJA LOORITS,
T a llin n a L in n a K e sk ra jo o n i
Töörahva Saadikute N õ u k o gu
saadikukandidaat valimisring
konnas nr. 177.
H ilja Loorlts sündis 14. sep
tem bril 1937. a. T allin n as tee
nistujate perekonnas.
A lg h a rid u se sai ta T a llin n a
27'. 7-kl. koolis ja õppis seejä
re l
T a llin n a
10.
keskkoolis,
m ille lõpetas 1956. a.
1956— 1961
õppis
Loorits
T a llin n a
Polütehnilises Insti
tuudis ja sai lõpetades insener
tehnoloogi kutse keem ilise teh
noloogia erialal.
A la tes
1961. a. töötab
ta
T P I-s . 1968. a. v eeb ru arist a la 
tes töötab sam as õppeasutuses
keemiatööstuse
protsesside ja
aparaatide
kateedris assisten
dina. P ä ra s t v ä ite k irja kaits
mist anti H . Looritsale tehnik ekandidaadi teadu slik kraad .
EL Loorits on eesk ujulik p e
dagoog j a tu b li
ühiskondlikus
tegevuses,
mistõttu tem ale on
kollektiivi
nim el
k o rdu valt
avaldatud tänu rektori k äsk k ir
jaga.
H . Loorits on tu b li noor tead
lane, eesk ujulik töös j a isikli
kus elus.

Keskhariduse omandas ta K i
viõli 1. Keskkoolis. Pärast kesk
kooli lõpetamist asus M ait A a d 

T allin n a L in n a K eskrajoon i
T öörahv a Saadikute N õu ko gu
saadikukandidaat valim isrin g
konnas nr. 176
M ait A a d n a sündis 8. m ail
1948. a. K o h tla-J ärv e rajoonis
A r u -V a ik u kü las
teenistujate
perekonnas. Ü L K N Ü liige.

töötas T P I - s

duskonda j a on praegu V kur

jä re l ’m ajandusala juhatajana ja
alates 1951. a. kuni käesoleva

suse üliõpilane, õpingute vältel
on

M.

A adna

näidanud

end

teadmishuvilise ja andeka üli
õpilasena. Diplom and M. A a d 
na

võtab

aktiivselt osa ühis

kondlikust tööst. T a on rühm a
vanem, teaduskonna komsomolibüroo sekretär 1969. aastast ja
E L K N Ü T P I komitee büroo lii
ge.
E eskujuliku töö ja ühiskond
like ülesannete täitmise eest on
M.

A ad n ale

korduvalt rektori

k äsk kirjaga kiitust avaldatud.

(A lg u s « T P » eelmises num bris)

laborandina, see-

a ja n i töötab H. Eesmaa haldus
prorektorina. H. Eesmaa on
võtnud vahetult osa istituudi
uute

õppekorpuste

elamute
ehitamise

ja

ühis

projekteerimise
ja
tööde organiseerimi

sest.
H. Eesm aad iseloomustab k o 
husetundlik

suhtumine

tööülesannetesse.

oma

Kõrvuti p ro 

rektori ametikohustega leiab ta
aega töötada k a õppejõuna.

H. Eesm aa

võtab

aktiivselt

osa ühiskondlikust tööst. T a on

HARRI EESM AA,

mitmel k o rral valitud
komitee

ja

partei

parteibüroo

liik 

meks, on täitnud mitmeid v a s 
T allin n a L in n a Keskrajooni

tutusrikkaid

T öörahva Saadikute Nõukogu

ühingu j a A L M A V Ü organisat

ülesandeid ameti

saadikukandidaat valim isring

sioonis, on olnud rea

konnas nr. 173

jooksul T P I spordiklubi esime
heks.

H a rr i Eesm aa sündis 26. ok
Tallinnas käsi

H . Eesm aa ou nõudlik

töölise perekonnas. 1941. a. lõ

takti

on ta N L K P liige.

ta

Tallin n a

Poeglaste

aastate

en d a

j a teiste suhtes, omab head kon

petas

alluvatega.

1953. aastast
Suure Is a 

Kom m ertsgüm naasium i j a asus

m aasõja a ja l on autasustatud 3

tööle artelli «M etroo » raam atu

medaliga,

pidajana.

Ülem nõukogu

Suure

Isam aasõja

a ja l teenis Nõukogude armees.
1945. a. asus õppima Tallinna
Polütehnilisse Instituuti m ajan dusteaduskonda,
m ille lõpetas

NÄDAL VARAKEVADISES
ARMEENIAS
Lähemalt kuulsime teaduskon
dade tööst dekaanidelt, näiteks
tehnilise küberneetika teadus
konnas dekaanilt dotsent Ä bramjanilt. Tema teaduskond on
instituudi noorim, kõigest küm
neaastane ning hõlmab nüüd
seks üheksa eriala, nende hül
gas selliseid, mis meil puudu
vad (näit. pooljuhtseadiste ja
valgustehnika erialad). Võim
saim on elektranarvutustehnika eriala, kuhu käesoleval aas
tal võetakse ligi 200 uut üli
õpilast. Teaduskonnas on peale
tehnikakateedrite veel rakendus-matemaatika kateeder, mis
Õpetab matemaatikat kogu tea
duskonnale: Tänu se'lele on
matemaatika erialaainete: õpe
tamine väga hästi koordineeri
tud.
õppeedukus teaduskonnas on
80% ümber, niisiis.umbes sima
suur kui meil. Suurt abi deka
naadile osutab komsomotiorganisatsioon; teaduskonna komso, molibüroo õppesektor peab röö
biti dekanaadiga õppetööst o:avõtu arvestust ning aitib ak
tiivselt õppedistsipliini tugev
dada. Omajagu hõlbustab'seda
võimalus stimuleerida pea:egu
kõikide üliõpilaste tood sti
pendiumi kaudu. Nimelt sicb
. stipendiumi iga üliõpilane , kes
sooritab eksamid vähemalt k o l
m ed e le
(on lubatud ka ühe
eksami
ümbertegemine
ses
siooni ajal). Tudeng, kes kuu
jooksul puudub põhjuseta 8
tundi, saab veenva meeldetule
tuse — temalt võetakse sti
pendium 10-ks või 15-ks päe
vaks.
Instituudi pedagoogide ar
meesse kuulub 1200 õppejõudu,
kelle seas on 25 teaduste dok
torit ja 400 kandidaati. Suhte
liselt tagasihoidlik teadusliku
kraadiga õppejõudude protsent
seletub instituudi kiire kasvu
tempoga, mis säilib ka lähema
tel aastatel: 1975. a. kavatse
takse vastu võtta 5500 üliõpi
last. õppejõudude kvalifikat-

alal. K õ rv u ti õpingutega 1946.a.

na õppim a T P I m ehaanikatea-

toobril 1919

M A IT A A D N A ,

1949. a., omandades ökonomisti
diplomi tööstusöiconoomika eri

kirja.

omab

kaks

ENSV

Presiidiumi

au

1970. a. autasustati m e

daliga «V a p r a töö eest V . I.
Lenini 100. sünniaastapäeva tä 
histamiseks».

teid. Keskuse naabruses nägime
aga üsnagi moodsat tehnikat
arvutustehnika probleemlaboratooriumis.
Asjalikust
informatsioonist
ehk piisab. Nüüd pisut Armee
nia maast ja rahvast, nii pal
jukest kui teda oma põgusal
matkal näha jõudsime.

siooni tõstmiseks tehakse suuri
jõupingutusi; instituudis tegut
seb noorte õppejõudude peda
googilise meisterlikkuse teadus
kond.
Tutvusime põgusalt ka tea
dusliku uurimistöö korralduse
ga Jerevani PI-s, eriti teadus
liku uurimise sektori tööga. Le
pingulist tööd tehakse instituu
dis 1,6 miljoni rubla eest
aastas. Selle töö korralduses on
mõndagi, mis tasuks järgiaimamist. Arvukad probleem.aboratooriumid on koondatud ühte
kaasaegsesse hoonesse — insti
tuudi «teadusemajja», mis on
tuubil täis head teaduslikku
aparatuuri (suurelt osalt importseadmed) ning sisaldab ka
omaette käsiraamatukogu. La
boratooriumides töötavad koos
seisuliste töötajate kõrval mui
dugi instituudi õppejõud ja üli-

Kui Tallinnast saatsid meid
teele udu ja lumelörts, siis va
rakevadine
Jerevan
võtti:
vastu päikese ja soojaga. Tõsi
linna ilme oli lõunamaa jaok:
suhteliselt hall
ja karm —
pungad puudel alles seadsid en
nast puhkema, basseinid polnud
veel veega tä detua. O m eu sai
me linnast meeldiva mulje. Je
revan kasvab kiiresti, ehitate kse palju, teiste hügas mitut
kaasaegse ilmega kõrghotelli,
millest üks juba valminuna
jättis õige sümpaatse mulje eri
ti sellega, et temas olid õnnes
tunult ühendatud
kaasaegse
arhitektuuri üldjooned rahvus
like elementidega — tagasi
hoidliku ja maitseka ornamen
diga ning klassika.

õpilased.
Laboratooriumide
kontsentreerimine ühte hoones
se aitab tunduvalt parandada
ning aitab ka õppejõududel pa
remini kontsentreeruda ühele
ülesandele. Tagasihoidliku mul
je jättis samas hoones paiknev
arvutuskeskus,
mis - sisaldas
ainult suhteliselt väikesi arvtc-

Kui juba plastikast juttu, siis
ei saa jätta märkimata silma
paistvaid
monumentaalskulp
tuure, eelkõige suurejoonelist
ja paljudel piltidel kujutatud
Sassuuni Davidi ratsamonumenti (ainult selle asukoht vaksali
ees tekitas mõnedel meie hul-

*

*

*

1969. a. septem bris reorgani
seeriti T P I
ÜKB
(Üliõpilaste
Konstrueerim isbüroo). Enne re-~
organiseerim ist töötas ta ühis
kondlikel alustel, pärast
aga
muutus
uurim issektori
ise
m ajandavaks allasutuseks. See
ga
on
ÜKB
uutel
alustel
eksisteerinud kaks õppeaastat.
K u i esimene aasta kulus n ii
öelda
büroo
sissetöötamiseks
ja
kogemuste
omandamiseks,
siis teisel õppeaastal yõis ta ju 
b a töötada täie võimsusega. B ü 
roo tegevusest võttis osa
152
üliõpilast j a 30 instituudi õppe
jõu d u ning teenistujat. Sõlmiti
24 lepingut ja 7 tellim ust ning
tehti töid 5300 rbl. eest. T elli
jateks olid m itm esuguse su u ru 
sega ettevõtted, kellel p uudu
v a d spetsiaalsed
laboratooriu
m id või konstrueerim isbürood.
N äiteks on meilt töid tellinud
V. Kingissepa nim eline Tsellu
loosi ja P a b eri kombinaat, T a l
linna P u u - ja K ö ö giv iljak a u bastu, K eem iakom binaat
«O rto», põlevkivikom binaat « K iv i
õ li», R F I «Eesti M aaehitusproje k t», Eesti N S V Teenindusm inisteerium, Kellatööstuse T ea
dusliku U urim ise Instituut ja
teised.
Üliõpilased
suhtuvad
ÜKB
^tegevusse suure huviga, sest
neil on sellest kolm ekordne k a 
su. Esimeseks ja kõige tähtsa
m aks küljeks on võim alus te
gelda huvitavate n ing aktuaal
sete
erialaste
probleem idega,
teiseks, tegevus büroos on tihe
dalt seotud õppetööga. Büroos
valm inu d
projektid
lähevad
üliõpilastel arvesse laboratoor
sete töödena, ku rsu s- või diplo
mitööna.
K olm andaks
aga
makstakse Ü K B -s tehtava töö
eest tasu. •
N a g u jutuajam istel on selgu
nud, p alju d õppejõud leiavad,
et Ü K B ei ole kü llalt tasuv et
tevõte, kuna üliõpilaste k v a lifi
katsioon pole v eel
küllaldane
iseseisvaks tööks ning juhen da
ja l tuleb praktiliselt suur osa
sellest ise ä ra teha. K u id ei tu 
leks unustada, et õppejõud saab
ju selle eest tasu.
V astavalt N S V L kõrgem a h a 
riduse ministri
1968. a. käsk
k irja le tuleb kõikides kõrgem a
tes õppeasutustes organiseerida
Ü K B . Seoses sellega m uutus
Ü K B tegevus üheks kogu insti
tuudi tööd, kuid sam uti k a tea
duskonna ning üksikute kateed
rite tööd iseloom ustavaks n äi
tajaks.
M öödunud õppeaastal tegele
sid meil Ü K B -g a aktiivselt kõik

teaduskonnad,
v ä lja
arvatud
keem iateaduskond, kus ei sõl
m itud ühtki lepingut Ü K B lii
nis.
Kolm eteistküm nest Ü K B töö
g a tegelevast kateedrist oli kõi
ge
aktiivsem, sanitaartehnika
kateeder, kus dots. H. Möldri,
vanem õpetaja V . Tenisbergi ja
v anem õp etaja K . H ääle juhen
dam isel valm is mitu lepingut
E riti paistsid silm a Ü K B tööst
aktiivse osavõtu poolest õppe
rü h m ad EV-61, EV-81 ja KÄ-41.
Ü K B tegutseb hästi ka Ma
sinatööstuse
automatiseerimise
kateedris, kus on valm inud sa
m uti m itu lepingut, milledest
eriti h u v ip a k k u v on vanemõpe
ta ja M . A ja o ts a poolt juhenda
ta v m iniatuursete isemäärivate
m etallkeraam iliste
mikromasinate laagrite uurimine. Siin üli
õpilased V. K onovalov (MM-87)
j a G. T o k arev (M M -88) võtsid
osa m iniatuursete laagrite kafcsestendi M 906 projekteerimisest
j a õpp erühm a MP-101 üliõpila
sed tegelesid teadusliku uuri
m istöö ga N äiteks üliõpilane M.
A a d n a uu ris m iniatuursete laag
rite hõõrdum ise režiimi, üliõpi
lan e I. K iv ik m äärim ise meh
hanism i, üliõpilane
M . Poljak
m ehaanilise järeltöötlemise või
m alusi ja üliõpilane E. Laanis
to uu ris ja moderniseeris katsestendi T-118.
K õ rv u ti m ahukate projekteerim is- j a teaduslike uurimistöö
dega on Ü K B - s m öödunud õp
peaastal valm in u d terve rida
väiksem ahulisi tellimistöid. Näi
tena võiks nim etada
M asinaelementide kateedri laboratoo
rium i ju h a ta ja R. Siim poja ju 
hendam isel
kõnniteeplaatide
konteineri tehnilise
dokumen
tatsiooni valm istam ist tehasele
«E esti Dolom iit». Siin üliõpila
se A . R u u d eri (T M -41) töö ka
tab õppeaines «M asinaelem end id »
ku rsusprojekti
mahust
50%.
K okkuvõttes võib Ü K B töö
tulem ustega
m öödunud õppe
aastal ra h u le jääda. Ühtlasi tu
leb a g a m ainida, et viimastel
kuudel on Ü K B liinis sõlmitud
lepinguid vähem leul varemalt.
Seepärast tu le b panna kõikidele
õppejõududele südamete võidel
d a om a teaduskonna ja kateed
r i hea nim e eest sellega, et le
pinguliste tööde juures, mida
oleks v õ im alik siduda õppetöö
ga, kasu tada üliõpilaste abi ja
vorm istada n ad Ü K B töödena,

vastuväiteid). Kõrgel mäe
nõlval, linna peatänavate pi
kendustel kõrguvad hiige'monumendid: «Ema Armeenia»
ning teine, alles ehitamisel olev
«50 aastat Nõukogude Armeeniat». Kaugele nähtavatena ja
öösel prožektoritest valgustatu
na jätavad nad võimsa • mulje.

ehitaks kõiki rõdusid esimese
ettejuhtuva materjaliga kinni.
Kontraste märkab mujalgi:
suurejoonelisel Lenini väljakul,
mis on üheks Nõukogude Liidu
kaunimaks kaasaegseks ehituse
ansambliks, seisab esinduslik
ajaloomuuseum; seevastu leid
sime linnamuuseumi pesitsemas
üsna nigela ilmega hoovivärava
taga, olgugi peatänaval; samas
üle tänava taas suurejooneline
kaasaegne ehitus — keskturg.
Valitsema jäi ikkagi mulje, et
armeenlastel on oma pealinna,
väljaehitamisel • parajal määral
hoogu
ja hakkamist
wn9
eriti perspektiivitunnet; selles
veensid meid uued rajatavad
tänavad, väljakud ja tunnelid,
suurejooneline staadion, lin n »
ehtivad basseinid ja skulptuu
rid.

kus,

A. TEA^TE,
Ü K B juhataja

Linna üldilmet ei saanud ni
metada lõunamaiselt kirevaks
juba nimetatud põhjusel — pol
nud rohelust ega õisi, turul
puudusid värvikad p uuviljamäed ning eksootikat esindasid
peamiselt suuremat sorti käte
rätikutega sarnanevad armee
nia leivad — lavasid, samuti
kinniseotud jalgadega elus leghornid. Linnapildi välvipaleti
määras Armeenia traditsiooni
line ehitusmaterjal — tuff, m i
da leidub arvukais värvitooni
K ü la lis la h k e d
võõrustajad
des heleroosast mustani. Selle
v iis id m e id m ik r o b u s s g a pal
poorse ent vastupidava ehitus
ju d esse
p aikadesse
Jerevanis
kiviga kaetakse elamuid ja ki
ja k o g u
A rm e e n ia s
(m uide
rikuid, muuseume ja tootmis
m ik ro b u s s id o n olem as J erevahooneid iidsetest aegadest tä
n i P I ig a l te a d u s k o n n a l): Vaa
napäevani. Materjali vastupida
ta m a ta k ü lla lt
p iira tu d _ ajale
vuses veendusime hiljem, m itm ood u sta s ü ld in e lä b i sõidetud
metuhandeaastasi ehitusi vaa
k ilo m e tra a ž ca 700. O bjek tid e
deldes. Tänases Jerevaniski on
h u lg a s t e i p u u d u n u d tööstuset
hooneid, mida nii pikaks ajaks
te v õ tte d . Ü h e k s n e is t o li elekt
seisma jätta tasuks. Kahjuks oi
r o n a r v u te id « N A I R I 2 » tootev
saa seda öelda uute elamura- . tehas, m is m e id lausa häm
joonide kohta, mis erinevad
m astas k õ rg e
to o tm is k u ltu u ri
meie monotoonseist Pelguranga. H a r v a saab näha niivõrd
dadest
ja Lama—Mustrmä
e s in d u s lik k u
ja
sam al
ajal
gedest ainult ehitusmaterjalide
kaasaegselt m a its e k a lt sisusta
poolest. Ka elanikkond näib
tu d a d m in is tra tiiv h o o n e t, puh
mõistvat nende hoonete arhitu s e st s ä ra v a id ja sa m u ti kaas
tektuuriliste väärtuste nappust,
a eg se lt sisu sta tu d tsehhe.
ega nad muidu suhtuks nende
(Järgneb)
välisilmesse ükskõiksusega ega

NSVL Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi korraldusel
toimus juuni algul Moskvas üleliiduline kolmepäevane seminar
audiovisuaalsete tehniliste õppevahendite kasutamine metco^ika
a’al. Seminaril esines NSVLKõrgema :a Kesk-eriharid,Tse Mi
nisteeriumi õppekino ja õppetelevisiooni osakonna juhataja I.
Arhippov alljärgneva ettekandega.
Tõlge avaldatakse ettekande helilindi järgi TPI raadio- ja
telestuudio toimetamisel.

töötatud siin 26 film i katlal. Selle
tulemusena kasutavad õppekino 23
kateedrit 39-st. Selline suur töö on
ära tehtud tänu õppejõudude ja
üliõpilaste kaasabile.
1969/70. õ.-a. viidi keskmiselt igas
kõrgemas pcoolis läbi 300 kinodemonstratsiooni. See arv ei anna õi
get ettekujutust, kuna üliõpilaste
arv on õppeasutustes erinev. See-

EDGAR MATTISEN

ÕPPEKINO OLUKORD JÄ ARENGU
PERSPEKTIIVID KÕRGEMAS KOOLIS
Tehniliste õppevahendite kasutu
sele võtmise suund kõrgemas koolis
o n täpselt välja kujundatud. Suund,
mille on välja, töötanud kommunist
lik partel, põhineb teaduslik-tehnillsel revolutsioonil ja sellega kaas
neval suurel informatsioonitulval,
mille üliõpilane peab vastu võtma
j a läbi t ö ö t a m a .
O n teada, et iga 10—12 aasta järel
kasvab informatsiooni hulk kahe
kordseks. Sellest asjaolust kasvab
välja kõrgema kooli pedagoogika
põhieesmärk: anda üliõpilastele ko
gu õppematerjal võimalikult lühi
kese aja Jooksul, ent kinnistada see
mällu püsivalt. Seega peab kõrgema
kooli pedagoogika tegema kõik õp
peprotsessi Intensiivistumiseks. On
seire, et seda pole võimalik teos
tada, toomata Õppeprotsessi sisse
tehnikat, eriti sellist, mis annab
võimaluse õppem aterjali nähtavaks
muutmiseks.
Esmajärjekorras kinoseadmed. dia
projektorid, ja televislooniseadm*il,
kuna nägemise kaudu on Inimene
võimeline talletama informatsiooni
100 000 korda rohkem kui kuulmise
abil.
Õppematerjali taseme teaduslikku
se tõus nõuab uute õpetamismeeto
dite väljatöötamist ja vanade pide
vat täiustamist.
Üh<»ks kõige efektiivsemaks au
diovisuaalseks vahendiks on kino.
õppekino kasutamine
võimaldab
laiendada õpetamise
metoodikat,
ökonoomsemalt kasutada loengu ae
ga. on ak+ilvs»ks pedagoogiliseks
mõjutusvahendiks.
On täiesti sea
duspärane, et kino kasutamine õp
peprotsessis laieneb iga aastaga.
Viimasel
aial on õppekino va
hendite tootmine laienenud kolmes
suunas:
1, Sfcino-telekursuste loomine (iga
knrsu<* 10 film i),
2. kinofilmide tootmine erinevate
fcp°mode tarbeks,
j. fitmlfrsgmentide
1 tootmine
kestvusega l kuni 5 minutit.
Peab mainima,
et kõik kolm
suunda on välja ku lugenud
tikas, era oma teoreeti^st põhjen
datust. Enamus ffnn«jõudud“st on
10—20 min. kinofilmide ja 3—5 min.
filmlfrasrmentide poolt.
\ viimastel
aastatel on intensiivis
tunud te*dud*k-metoeälUne
uuri
mistöö õppekino
kasutamise osas.
Praegu tegelevad sellega 03 kõrge
mat kooli. Uurimisi t»osta*akse k ü l
laltki laias plaanis. N^RekS M o«kva
Lenini nim. Pedagoogilises Instituu
dis on uurimistööd teemal
k«nn osa õppeprotsessis». Kuiboseyt
Ehitusinseneride Instituudis uuri
takse kino ja diapositiivide kasuta
mist lo e n g u t e l
1a n -ak tlb £ el töö
del. vo ro n -ži RükFkus ÜMkoolis
uuritakse kino kasutamas» võimalu
si N L K P ajaloo õpetamisel.
Kahjuks enamik uuritavaid tee
masid ei puuduta õppekino põhilisi
probleem®: õpnek'n'0 koht õppeprot
sessis. terdusiik-tehnUis"d nõudmi
sed õppefPmile, õppefilmide kasu
tamise d d ln e metoodika jne. Süani
on praktiliselt uurim ata õpyekmo
kasutamise m etood'ka ühe või tei
se a»ne õpetamisel, arvestades ole
masolevat film ifondi ja diapositii
ve. S®lle tõestuseks mõned arvud
1970(71. õ.-a. kohta mõnedest Mosk
va kõrgematest koolidest. Vaatluse
alla olid võetud järgmised ained:
N L K P ajalugu, üldine füüsika, ül
dine keemia, vene keel, võõrkeeled.
Üldise füüsika osas kasutati õppefilme:
Moskva Lennundusinsti— 65 korda
tuudls
— 16 korda
Moskva Mäeinstituudis
Moskva Energeetikao korda
instituudls
Üldise keemia osas:
Energeetika instituudis — 52 korda
Moskva Baudteetranspordi
Instituudis
— 0 korda
Võõrkeelte osas:
Energeetika instituudis — <7 korda
Baumani nim. Kõrgem as
T
Tehnikakoolis
— 58 korda

M oskva Lennundusinstituudis
—
0 korda
Vene keele õpetamisel välismaa
lastest üliõpilastele:
Raudteetranspordi
Instituudis
— 59 korda
Mendelejevi nim. Keemia
instituudis
—
7 korda
õppefilm ide loomiseks kulutatud
väärtuste
ärakasutamine
ei ole
kaugeltki täierik. Pole vaja suurt
analüüsi et näha vahet suhtumises
õppefilmidesse erinevates õppea utustes. Eriti selge on
see N L K P
ajaloo õpetamisel:
I
Moskva Lennunduslnstituud’s
— 140 korda
Moskva Mäeinsftuudis — 186 korda
Moskva Mendelejevi nim.
Keemiainstituudis
— 18 korda
Moskva Energeetika Insti
tuudis
— 0 korda
Kino kui ideoloogiline relv on
tunnustust võitnud kogu maailmas.
Seepärast pole arusaadav noorte
ideoloogilise kasvatamisega tegele
vate õppejõudude suhtumine filmimaterjalidesse mõnedes instituuti
des.
1
Toodud arvudest näeme, et õppe
kino kasutamise intensiivsuses on
vahe mitte ainult õppeasutuste pii
res, vaid ka ühe Instituudi erine
vate kateedrite vahel. Võime öel
da, et need kateedrid, kes laialda
selt kasutavad õppekino, lähevad
kaasa õppeprotsessi kiire arenguga
ja ühtlasi demonstreerivad õppetöõ
kõrget organiseeritust.
Oppek’no kasutamise metoodika
puudulikkus on üks tähtsaid fakto
reid, mis tak:stab srile õpetamisvahendi arengut. Siinkohal ei saa
jätta süüdistamata Moskva Riikriku
Ülikooli juures tõöötavat teadusliku
fotograafia ja Mno kateedrit. 25aastase töõ jooksul pole see katee
der andnud ühtki kaalukat ^uuri
mistööd õppekino kasutamise ja me
toodika 'kohta. Ometi peaks just
nemad intensiivselt tegelema nime
tatud probleemiga ja ühtlasi ahista
ma teisi kõrgemaid koole.
N S V L K H M käskkirjaga soovitati
1969. a. mais luua igas kõr-em as
koolis
k !no-foto
laboratooriumid,
mis suudaksid ralnFdada õp^easutuse-sisesed vajadused ja kinnistada
nimetatud alale inimene, 'kes vas
tutaks kino kasutuselevõtmise eest.
Käesolevaks ajaks on 70% kõrge
maid koole need ülesanded täitnud.
V N F S V ja Ukraina N S V K H M ju u r
de on loodud küllalt suured uuri
miskeskused, Moskvas
Teaduslik
õppefilm ide laboratoorium
«B y 3 Ukrainas õnnefilnFde ki
nostuudio Kiievi Riikliku Ülikooli
juures. 1970. aastal «B y 3 -< jra J ii»M »
laskis välja 9 õppefilmi, 49 film ifragmenti
ja
11 diafilml.
Kiievi
stuudio valmistas 1969/70. õ.-a. jook
sul 294 film (fragmenti ja saatis teis
tesse kõrgematesse kooFdesse pea
aegu 1500 koopiat. Et npnde töö
suurust õigesti hinnata, märgin, et
Kinematograafia Komitee planeeris
sel aastal välja lasta oma stuudio
test 27 õppefilmi ja 15 fragmendi.
Suurt tööd on tehtud Leningradi,
Voroneži, Gorki, Tbilisi ja Tartu
Ülikoolis Lenin radi Metsatehnili
ses Akadeemias, Kaunase ja Uraali
Polütehnilises Instituudis ja mujal.
Käesoleval ajal 35% kõrgematest
koolidest valmistab õppefilme j a
filmifragmente, 48% valmistab diafilme ja diapositiive.
Kaunase Polütehnilise Instituudi
kinolaboratoorium on viimasel ajal
välja lasknud 10 õppefilmi, =sama
palju on tootnud ka Gruusia Polütehniline Instituut. Leedu
P õllu 
majanduse Akadeemia tootis 1969/70.
õ.-a. 3 filmi, 95 diafilml ja 116 dia
positiivi. Veel laialdasem on tõõ
Tartu Riiklikus Ülikoolis:
1969/70.
Õ.-a. valmistati 6 filmi, 13 000 kaad
rit diapositiive, viidi läbi võtted 5
teadusliku tõö teemal. Suured ko
gemused on Moskva Mäeinstituudil,
kus kino laboratooriumi personal on
vald 3 inimest:
1968/69. õ.-a. de
monstreeriti
film e
1240
korda,

i preemia & 35 rbl.:
Majandusteaduskonna I I kursuse
ü l õpilasele
Lalli Esterile
(TI-41)
uurimistöö «K u das kehtestati Ees
tis kodanlik diktatuür?» eest. Ju
hendaja dots. A. Sunila.
Premeerida mälestusesemega I au-,
hinna vääriliseks tunnistatud õhtu
se teaduskonna II kursuse üliõpi
last Mart MIkkerit
(TP-41Õ) uuri
mistöö
«Tööaeg kui majanduslik
kategooria» eest.
Juhendaja dots.
kt. K. Kulli.
2.

T PI üliõpilaste teaduslike uuri
mistööde konkursi tulemustest
ühiskonnateaduste alal 1971.
aastal
Konkursile esitati kokku 64
iõöü (NLKP ajaloo kateeder 12,
poliitökonoomia
kateeder 48,
filosoofia 4 tööd).
Konkursi
peakomisjoni otsustas:

,

I I preemia & 25 rbl,:
Majandusteaduskonna I I kursuse
üliõpilasele Anton Laurile
(TI-41)
uurimistöö «Insener-tehnilise
per
sonali materiaalne stimuleerimine
ja selle vastavus töö järgi jaotami
se seadusele» eest. Juhendaja M.
Lepp.
Majandusteaduskonna II kursuse
üliõpilasele Anton Laurile ja Su
lev Soosaarele (TI-41)
uurimistöö
«Tallinna kirikuliste demograafili
sest koosseisust ja ateistliku kasva
tustöö süsteemist Tallinnas* eest.

1969/70. õ.-a. aga 1448 korda. See on
peaaegu 5 korda suurem keskmisest
näitajast. Viimase aasta jooksul on
pärast võtsime aluseks demonstrats*oonide arvu ühe üliõpilase kohta,
õppeaasta vältel. Selgus, et iga üli
õpilane vaatab õppeaasta jooksul
ainult 7 õppefilmi. Vene NPSV-s,
Ukraina N S V -s, Eesti N S v .s ja T "d žiki NSV -s on see näitaja 2—3 kor
da suurem k u i teistes liiduvabarii
kides.
Reeglina oleneb
Õpnekino kasu
tamise efektiivsus klnolaboratoorlu-!
mi
materiaaltehnilisest
baasist.,
Kjis on väike teenindav koosseis i
voi kinolaboratoorium üldse puu-i
dub, on olukord veePi halvem .1
Võrdluseks: Turkmeenia NSV-s o n 1
ainult l kinolaboratoorium,
Eesti1
N S V -s aga igas kõrgemas koolis,!
Igas 5 töötajat.
Vaatamata sellele, et Moskva Riik
likus ülikoolis ja Tallinna Polü
tehnilises Instituudis on head kinolaboratooriumid,
kasutatakse seal
õpnekino
vähe.
TPI on E NSV-s
selles osas viimasel kohal.
Kiiresti on edasi läinud Vene
NFSV. kus on 542 kinoütseeritud
auditooriumi, peaaegu pooled kõr
gemad koolid valmistavad diaposi
tiive ja õppefilme. Ka Ukrainas on
olukord hea: 380 kinofitseeritud au
ditooriumi, igas ca 150-200 kohta.
Paljud kõrgemad
koolid omavad
seal Isiklikke filmikartoteeke
ia
fPmiarhiive. Samal ajal Valgevene
NSV-s 40% kõrgematest koolidest ei
oma kinolaboratooriume, 25%-l ei
ole sellealast põhikohaga töötajat.
Muidugi tuleb nõustuda, et Riia
Polütehnilise Instituudi k i n o ^ o r a tooriumilt ei saa tööd nõudagi, ku
na seal on ainult üks palgaline töö
taja.
Kuigi üldiselt olukord on parane
nud, ei saa sPški suhtumisega Sppekinno rahule
jääda. Olemasolevatest
klnolaboratooriumidest
ei
täida kaugeltki kõik oma ülesan-.
deid vajaPkul määral — piirdutak
se ainult filmide demonstreerimise
ga. Kasutades faktilist materjali
võib öelda: 100 -st kinolaboratooriumist täidavad oma ülesandeid 20 .
! Seega siis on
PROBLEEM IKS NR. 1
— kaadrid, seadmed, filmid ja kinofitseeritud auditooriumid.
Ühe kõrgema kooli kohta on mo
mendil keskmiselt 4 kinofitseeritud
auditooriumi.
Samal ajal on aga.
Eesti NSV -s see arv Iial ji ja USrra?nas 8. Halb on olukord Usbeki
NSV-s, kus on 3 kinofitseeritud au
ditooriumit ühe kõrgema kooli koh
ta, Armeenias vaid 2. Neid arve
peab lähematel aastatel suurenda
ma vähemalt Eesti N S V tasemeni.
õppefilmide osas peab mainima,
et 1969 70. õ.-a. on välja lastud 142
filmi, kom fond
on momendil 600
ühikut. Kui arvestada, et õpetata
vaid distsipliine on kõrgemates koo
lides 6000, siis peaks filmoteek si
saldama vähemalt 30—40 tuhat õp
pefilmi. Kuna filmid vananevad 6—8
aasta jooksul, siis_ tuleb kogu ole
masolev fond teatud
aja jooksul
uuendada. N S V L K H M võtab sel
leks tarvitusele rea abinõusid. Nii
on õppefilmide tsentraliseeritud v ä l
jalaske viie aasta plaanis ette näh
tud suurendada 1975. aasteffcs õppe
filmide arvu mitu korda.
Kuid
vaatamata kõikidele meiepoolsetele
pingutustele on raske suuri m uu
tusi ellu viia ilma õppejõude ja
üliõpilasi kaasa tõmbamata. Ei ole
vaja, et igas laboratooriumis te
hakse filme, piisaks fragmentide ja
diapositiivide
valmistamisest ka
teedrite tellimisel. Suuremad kinolaboratooriumid peaksid varustama
ka teisi oma vabariigi kõrgemaid
koole.
|
Praegu töötatakse välja ajanorme
Õppekino materjalide ettevalmista
misele kuluva
töö arvestamiseks.
Selle järgi võetalkse õppejõudude
sellealane töö koormuses
arvesse
metoodilise tööna.

Juhendaja dots. K. Vimmsaare.
Premeerida mälestusesemega
II
auhinna
vääriliseks
tunnistatud
kaugöppeteaduskonna
li
kursuse
üliõpilast Linda Lille
uurimistöö
«Sotsialistlik
rentaablus ja
seda
mõjutavad tegurid» eest Juhenda
ja dots. O. Põder.
Majandusteaduskonna l i kursuse
üliõpilasele
M arju
Madrusele
(TT-41) uurimistöö
«T P I kommu
nistlike noorte ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse mõningaid näitajaid»
eest. Juhendaja õpetaja u . Rukki.
3.
I I I preemia & 20 rbl.:
Majandusteaduskonna II kursuse
üliõpilasele A ili Kaldale
(TM-G1)
uurimistöö «1970. a. P ärnu linna ja
rajooni noorte suvepäevadest osa
võtnute
ankeetküsitluse
analüüs»
eest. Juhendaja van.-õpetaja I. B aturin.
Majandusteaduskonna i i kursuse
üliõpilasele
Tamara
Korobovale
(TPV-47) uurimistöö
«Sotsialistliku
majanduse plaanipäräsus ja pro
portsionaalsus»
eest.
Juhendaja

Kes kiili suudaks Öelda, mil
line on inimese saatus? Kui 50
aastat tagasi Viidikese külas
Tartumaal sündis poiss, kellele
nimeks anti Edgar, ei suutnud
keegi ette arvata, kuhu viib
selle väikese mehikese elutee.
Poisi isa ja ema, muidugi mõis
ta, soovisid, nagu kõik vane
mad, oma lapsele õnnelikku elu.
Kuid paljukest oli seda töörah
va perekondades ja mida head
võis loota laps 9-liiKme isest
perekonnast? 10-aastaselt —
karjapoiss, mõni aasta hiljem —
sulane, siis tööline raudteel.
Raske töö, viletsus ja puudus.
Midagi muud polnudki loota
Edgaril ja tema taolistel kodan
likus Eestis. Kuid raskused karastasid
teda füüsiliselt ja
vaimselt.
1940. aasta suvepäike tõi õn
ne ja rõõmu Eesti tööinimestele. Revolutsiooniga algas uus
elu. Edgar astub komsomoli ri
dotsent V. Koslov.
Majandusteaduskonna I I kursuse
üliõpilasele
Jüri
Laast-Laasile
(TI-41) uurimistöö «H in d sotsialis
mi tingimuste» eest. Juhendaja H.
Reisenbuk.
„ ,
Majandusteaduskonna I I Kursuse
üliõpilasele Astrid. Lutsule (TI-41)
uurimistöö «Toodangu- k valiteet. .ja
selle tõstmise teed» eest. Juhendaja
dotsendi kt. R. Otsepp.
Majandusteaduskonna I I kursuse
üliõpilasele M all Oamerile
(TP-41)
uurimistöö «M ajandusreform i seni
sest mõjust ja
tulemustest
NSV
Liidus» eest. Juhendaja dotsent L.
Brutus.
. ,
.
. .
I II auhinna vääriliseks tunnista
tud järgmist tööd premeerida mä
lestusesemega: õhtuse teaduskonna
I kursuse üliõpilase Tiit P adarl
uurimistöö «Eesti Töörahva Kom
muun iseseisvate nõukogude vaba
riikide
sõjalis-poliitilises
liidus».
Juhendaja dotsent E. Mattisen.
Premeerida mälestusesemega I I I
auhinna vääriliseks tunnistatud õh
tuse teaduskonna üliõpilast k s ema
Votingut (TR-47) uurimistöö^ «s o t
sialistlik töödistsipliin»
eest
Ju
hendaja dotsent V. Koslov.
Keemiäteaduskonna
II
üliõpilasele Anne Viilile
(K A 4ij
uurimistöö «Ateistlik
üliõpilaste ateismialane lugemishu
v i» eest.
Juhendaja dotsent KVimmsaare.
^
__
N L K P ajaloo kateedri xeferatnv
sete võistlustööde 1971. a.
tulemustest. K o n k u rsid esitati koh
kub 55 referatiivset tood. H inda
miskomisjon otsustas:
. „
I preemiat mitte v a lja
3aj=>a“ ‘*’
kuna vastava tasemega toid ei ole.
V älja anda esimese preemia ase
m el kaks kolmandat preemiat. suurenüades
vastavalt
kolmandate
preemiate arvu kolmelt viiele. ^
Teine preemia & 15 ru bla anda.
Elektrotfehnikateadiiskonna I ku r
suse
üliõpilasele
Enn
(Ll-21) referatiivse too «1905.
a.
revolutsiooni
liikumapanevad
jõud Eestis» eest. Juhendaja op. u.
Rukki.
'
■,
„„
Ehitusteaduskonna I kursuse üli
õpilasele Niina Kostikovale
(E-28),
referatiivse töö «Lenin ja rev£ uJ
siooniline liikumine
Eestis»
eest.
Juhendaja dots. A . Schmidt.
Kolmas preemia St 10 rubla anda.
Mehaan kateaduskonna I kursuse
üliõpilasele Enn Jürgensonile (M M 22), referatiivse töö «S. M. K irovi
nimelise
kalurikolhoosi
ajalu gu »
eest. Juhendaja dots. P. Larin.
Ehitusteaduskonna I kursuse u u õpilasele Aare Lepale (EE-21), referatiivse töö «E K P tegevusest Eesti
põllumajanduse
kollektiv seesm i
sel» eest. Juhendaja v.-opet. M.
Graf.
Elektrotehnikateaduskonna I k u r
suse üliõpilasele P au l Ojale (LE-21),
referatiivse töö «Leninliku partei
võitluse trotskismi vastu» eest. Ju
hendaja Õpet. TL Rukki.
Majandusteaduskonna I I kursuse
üliõpilasele Maie Tammikule
(T T 41), referatiivse töö «Pariisi Kom 
muunist sotsialismi lõpliku võidu
ni» eest Juhendaja dots. A . Sunila.
Majandusteaduskonna II kursuse
üliõpilasele Andres Tintile (TP-41),
referatiivse töö «K odanlike natsio
nalistide võltsingud 1940. aasta re

dadesse ja temast saab varsti
M. I. Kalinini nim. Raudtee
Peateiiase noortööliste üks juh
te. Edgar töötab, õpib, sekkub
aktiivselt übiskondlik-poliitilisse ellu.
Sõda. Kõhklemata astub 20aastane noormees relv käes sot
sialismi kaitsma, verisesse võit
lusse fašismiga oma kodumaa
õnne ja vabaduse eest.
Pärast Eesti NSV vabasta
mist on Edgar vastutusrikkal
komsomolitööl, esialgu ELKNÜ
KK maanoorsoo osakonna juha
taja ja aasta hiljem ELKNÜ
KK sekretär.
1949. aastal lõpetas kiitusega
Kõrgema parteikooli Moskvas
ja ta suunati pedagoogilistele
tööle. Nüüd vaheldub partei
juhtiv töö teaduslik-pedagoogilise tööga,
1955. aastal kaitses E. Mattisen edukalt kandidaadi väite
kirja ja ta asus tööle EPA-sse
NLKP ajaloo ja filosoofia ka
teedri juhatajana. 1. märtsist
1967 valiti ta TPI NLKP ajaloo
kateedri juhatajaks, kus töötab
ka praegu.
E.
Mattisen
organiseerib
oskuslikult
õppe-.kasva* uriikku, metoodilist ja teaduslikku
tööd. Elurõõmus,
energiline,
alati sõbralik ja abivalmis, tun
tud entusiast igal alal, pealegi
fanaatiline sportlane — selline
on napisõnaline iseloomustus.
E. Mattiseni sulest on ilmu
nud enam kui 90 teaduslikku
tood ja populaarteaduslikku ar
tiklit. 1970. a. sai temast ENSV
riikliku preemia laureaat. Vars
ti aga valmib tal mahukas dok
toritöö.
Soovime juubilarile tugevat
tervist, kõigi plaanide edukat
elluviimist ja kuhjaga Õnne!
volutsiooni kohta Eestis» eest Ju*
henaaja dots. A . Surnua.
Majandusteaduskonna I kursuse
üliõpilase Lemme Koemetsa (M M 21) reieratüvne töö «ENSV, Ruklikud Kunsnansambiid Suures isa
m aasõjas». Juhendaja dots. P. La
rin.
Mehaanikateaduskoima I kursuse
üliõpilase Jäko Kruusi (MM-üa) referam vne töö «Oktooorirevoiuisioon
ja Eesti». Juhendaja a o t s . P, Larin.
Energeetikateaduskonna I kursu
se üliõpilase Andres Kõrvu (AM-2i>
referatuvne
töo
«Ameuülungute
osast kommunismi ehnamise pe
rioodil». junenaaja v.-opei. a. Paul.
Õhtuse teaduskonna I kursuse üli
õpilase Valter Kaarti (M iva- aI õ) referatuvne töö «E K P ttgevus Eesti
Töörahva Kommuuni
penoodU».
Juhendaja dois. E. Mattisen.
Õhtuse teaduskonna i kurbuse üli
õpilase Eimar Laimetsa ( e e - m o ) re terauivne
too
«VaikeKoaaiüiku
stiihia ontlikkus soiSiaiisiLku’ re
volutsiooni
Üritusele»,
juhendaja
dots. E. Mattisen.
Majandusteaduskonna I kursuse
üliõpilase A iv i Limmeri (TR-üi/ re feram vne too «E K P tegevusest töö
tajate miernats.unaaisei kasvatami
sel pärast N L K P X X H I kongressi».
Juheuuaja van.-öp. V , P c r ic i.
Õhtuse
teaduskonna
I kursuse
üliõpilase Mati Niini (LT-ülöj refe
ratuvne töö «Sajand tais tööd ja
võitlust»
(ülevaade Kaaruni riim.
Elektrotehnikatehase ajaloost). Ju
hendaja aots. E. Mattisen.
Menaamkateäauskoima I kursuse
üliõpilase K alev Paakspuu (/viM-22)
reteratiivne töö «jtiuna aom m um stliku Partei juhtide lohcSiav tege
vus rahvusvahelises
kommunistli
kus liikumises». Juhendaja dots. P.
Larin.
Majandusteaduskonna II kursuse
üliopijfcje deieiia Pokki
Cipv-47)
reteratiivne töö «Leninlik õpetus
iniernaisicmalibmiSt».
juhendaja
dOlS. li. XudO.
Energeetikateaduskonna I kursu
se uixopxiase
Mihkel
Pärnapuu
(A A -cij rexeratnvne töö « e k i d j P
tegevus Eesti n ö V
territooriumi
kaitsel».
Juhendaja prof. kt. Ü.
Taigro.
Ontuse
teaduskonna
I kursuse
üliõpilase Ra.vo Kustopi
(l T-210)
reteratiivne töö «Aktsiaseltsi «I I m an ne» ajaloost (it/17—Is25/». Ju
hendaja dots. E. Mattisen.
Menaamkateaduskonna I kursuse
üliõpilase H uoert Tammiku
|MM22) referatuvne töö «Masinaehitus
tehas «Ilm arin e» ja tema tööliste
võitlus oma õ.guste eest aastatel
1859—1940». Juhendaja dois. P. L a rxn.
Poliitilise ökonoomia kateedri referatiivsete
võJstlusxööde 1971. a,
konkursi tulemustest.
Konkursile esitati kokku 97 refe
ratiivset tööd.
Hindamiskomisjon
otsustas;

I

,

Määrata I auhind A 20 rbl:
Majandusteaduskonna II kursuse
üliõpilasele Sirje
Rlngole
(TI-41)
referatiivse töö eest teemal «M ajan
duslikud huvid, juhtimine ja kont
roll sotsialisti ku
ühiskonna käes
oleval arenguetapil».
Juhendaja dots. kt. E. Loov.
(Järg lk. 4)
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Määrata XI auhind h 15 rbl.
Majandusteaduskonna I I kursuse
üliõpilasele Virve Alteule (TF-41)
referatüvse töö eest teemal «Töö
viljakus, palga ja fonditootluse
kasvu analüüs ENSV andmete põh
jala.
Juhendaja dots. L. Brutus.
Majandusteaduskonna l i kursuse
Ü1 õpilasele
Natalja
Goršfeovale
(TA-47) töö eest teemal: Формы
cot-етвеякоетл в условиях совре
менного капитализма».
Juhendaja ass. L. Toivere.
III
■ i
Määrata I I I auhind h 10 rbl.:
Majandusteaduskonna II kursuse
üliõpilasele Leili Esterile (TI-41) töö
eest teemal: «Majandusliku stimu
leerimise tähtsus sotsialistliku toot
mise efektiivsuse tõstmisel».
Juhendaja dots. kt. E. Loov.
Premeerida mälestusesemega III
auhinna vääriliseks tunnistatud õh
tuse teaduskonna II kursuse üliõpi
last Veera Martmat (TM-48) töö eesl
teemal; • кЭкономическое значение
повышения качества продукции»
Juhendaja dots. V. Koslov.
Premeerida mälestusesemega lil
auhinna vääriliseks tunnistatud õh
tuse teaduskonna II kursuse üli
õpilast Viktor OreSkinit (TP-47]
töö eest teemal: «М теричльное ь
моральное стимулирование
ра
Ботников автотранспорта в усло
виях экономической
реформы»
Juhendaja dots. V, Koslov.
Teadusliku kommunismi kateedr
referatiivsete võistlustööde 1971. а
konkursi tulemustest.
Konkursile esitati kokku 25 referatiiyset tööd. Hindamiskomisjor
otsustas:
i
i;

i

Anda I preemia ä 20 rbl.:
Keemiateaduskonna
üliõpilasele
(IV kursus) Karin Tajurile (KA-81)
töö «Rahvuslike ja üldriiklike hu
vide ühtsus Eesti NSV majandussidemeis vennasvabariikidega» eest.
Juhendaja dots. kt. K. Hallik.
II
Anda XI preemia & 15 rbl.:
Elektroteimikateaduskonna
IV
kursuse Üliõpilasele Jaak Ratassepale (LE-81) töö «Teaduslik-tehnilise
revolutsiooni probleeme sotsialismi
ting mustes» eest.
Juhendaja dots. kt. K. Hallik.
Keemiateaduskonna IV kursuse
üliõpilasele Epp Lauterile (KÜ- 8I)
töö «Noorsoo- ja üliõpilasliikumine
arenenud kapitalistlikes maades»
eest.
Juhendaja van.-õp. R. Lumi.
: | III
Anda I I I preemia it lo rbl.:
!
Keemiateaduskond IV
kursuse
üliõpilasele Evi Lumile (KÜ-81) töö
«Võitlus sotsialismi ja rahu eest»
eest.
Juhendaja van.-õp. R. Lumi.
Ehitusteaduskonna IV kursuse üli
õpilasele Asta lille
(ET-81) töö
«Rahvusliku ja sotsiaalse vabadus
võitluse probleemid Ladina-Amee
rikas» eest.
Juhendaja van.-õp. R. Lumi .
Keemiateaduskonna IV kursuse
üliõpilasele Kadri Ollikule (KA-81)
töö «Sotsialistliku internatsionalis
mi printsiibid sotsialistlike riikide
suhetes» eest.
Juhendaja dots. kt. K. Hallik.
Filosoofia kateedri referatiivsete
võistlustööde 1971. a. konkursi tule
mustest.
Konkursile esitati kokku 42 referatiivset tööd.
Hindamiskomisjon
otsustas:
I.

I preemiat mitte välja anda, ku
na vastava tasemega tõ'd ei olnud
I preemia asemel anda täiendaval!
veel 2 III preemiat, seega kokku J
Ш preemiat.
>
II
П preemia (ä 15 rbl.) anda:
Majandusteaduskonna III kursuse
üliõpilasele Heldur Vaheriie (TA-61)
referatüvse töö «Determinismi ka
tegooriad. Põhjus ja tagajärg» eest.
Juhendaja' v. бр. I. Baturin.
Majandusteaduskonna III kursuse
üliõp'lasele Jaan Scppelile (TP-61)
referatüvse töö «Paratamatus ja
jühusl kkus kut tähtsad kategooriad
looduse ja ühiskonna arengus» eest.
Juhendaja v. 5p. I. Baturin.
III preemia ä 10 rubla:
Majandusteaduskonna III kursuse
üliõpilasele A. Tammperele (TI-Cl)
referatüvse töö «Dialektiline vastu
olu ja selle erinevus formaal-loogilises vastuolus» eest. juhendaja
van.-õp. I. Baturin.
Majandusteaduskonna III kursuse
üliõpilasele T. Ladusevale
(TI-67)
referatüvse töö «Sotsioloogilise isik
suse teooria kategooriate süsteem»
eest. Juhendaja ass. S.-M. Väät.
Majandusteaduskonna I I I kursuse
Üliõpilasele Ü. Mattisenfle (TA-Gi)
referatüvse töö «Paratamatus ja
juhuslikkus» eest. Juhendaja van.õp. I, Baturin.
.
Majandusteaduskonna I I I kursuse
üliõpilasele M.'Vaheriie (TL-61) referafiivse töö «ICvant teedi ja kva
liteedi vastastikuse ülemineku sea
dus» eest. Juhendaja van.-5p. I. Ba
turin.’
Majandusteaduskonna I i l kursuse
üliõpilasele K. Kasemaale
(TP-61)
referatüvse töö «Peegeldus kui ma
teeria üldine omadus. Elava matee
ria peegelduse vormid» eest. Ju
hendaja vän.-õp. I. Baturin.
'-'.Tähelepanu! P re e m ia d m ak s
takse v ä lja in stituud i kassast
stipendium ipäevai.

KQKKUVOTEID ANKEETKÜSiMlfSTEST
Ankeetküsitlusega oli h aa ra
tud
13 õpperühm a
esimesest
kuni neljanda kursuseni (240
üliõpilast).
Ankeetküsitlusest
võttis osa 201 üliõpilast, s. o.
84%. Tulemused esitame süste
matiseeritud ja kokkuvõtlikult
järgn evas tabelis.
Tabelis toodud arvud võim al
davad teha p alju
huvitavaid
järeldusi. Tooksin siinkohal ä ra
vaid
mõned, esimesel pilgul
rohke.m silmatorkavamad neist:
1. Jooksvalt iga päev ei õpi
kaugeltki kõik üliõpilased. Ig a
päev õppivate hulk küsitletute
seast kõigub 5% -st
(M M -28)
kuni 72%-ni (MM -22).
2. Esineb ka neid, kes õpivad
vaid eksamisessioonil, kuigi see
protsent ei ole suur (9— 11%).
Sellist praktikat paistab raken
davat II I ja I V kursus.
3. Pu ud ujad tunni ebahuvita
vuse tõttu moodustavad 2— 18%
Põhjus võiks siin olla tõenäoli
selt kahesugune: kas ollakse
üle sellest, mis tunnis läbi võe
takse või ollakse sellest lootu
setult m aha jäänud. Vihjetest
põhjustele selgub, et on nii
ühtesi kui teisi.
4. K üllaltki
suur on nende
hulk, kes kaua m agamist täht
samaks peavad
kui õppetööst
osavõttu. M P -6 1 -s teeb selliseid
tervise eest hoolitsejaid kokku
tervelt kolmandik küsitletuist.
5. Konsultatsioonidest osavõ
tu aktiivsus kasvab vanematel
kursustel.
Ilmselt näitab see
tudengi elutarkuse kasvu, sest
konsultatsioonist
kasu
mitte
saada vaevalt on võimalik.
6. Suureks tuleb lugeda kü
sitletute protsent, kellel tunni
plaanis on ebahuvitavaid ja
raskesti arusaaadavaid õppeai
neid.
N ii näiteks vastas rüh
mades M M-68 ja M M -28 tervelt
74% sellele jaatavalt. Tõsi, se
dalaadi pretensioonid h ajuvad
üldiselt paljude õppeainete pea
le.
I kursusel m ärgiti sagedam-'ni
sellistena teoreetilist m ehaani
kat (kõik rühmad, 37% vaata
jaist) ja füüsikat (kõik rühm ad,
15%).
II kursusel — füüsikat (M M 47, 40%) ja filosoofiat (MM -47,
25%; M M -41, 20%);
III kursusel —
soojustehni
kat (MM-68, 26%), elektroteh
nikat (MM-68, 37%), poliitöko-'
noomiat (MP-61, 33%) ja m eteroloogiat (МРр61, 39%);
IV kursusel — m ajandusliku
tegevuse
iuhtimist
(M M -87,
MM-88, 41%).

7. K ü llaltk i suur h u lk üli Üliõpilasi kokku
Vastas ankeedile:
õpilasi leiab, et raam atukogus
neist elab ühiselamus,
saab stipendiumi,
ei ole piisavalt õppekirjandust,
saab vanemailt toetust
eriti
vanem atele
kursustele.
Küsim us on seda väärt, et se
da olukorda lähemalt uurida.

8. R õh u v enamus ühiselamus
elavatest üliõpilastest loeb seal
õppimistingimusi rahuldavaiks.
Esines v aid üksikuid väiteid, et
ühiselamus on väga raske õp
pida.
9. G raafiliste tööde tegemise
võim aluste suhtes on peamised
soovid sellised, et võim aldataks
ka noorematel kursustel g ra a 
filisi töid teha jooni stussaalides.
10. Sööklate töö suhtes on
peamised pretensioonid m enüü
kohta.
11. V äärib märkimist, et rõ 
huv enamus neljanda kursuse
küsitletutest pooldab tunniplaa
nis täit «praktikum ide p äeva»,
mis aja ratsionaalsema kasuta
mise seisukohalt tuleb arvata
vasti õigeks pidada.
Kahtlem ata on tabelist võ i
m alik v ä lja lugeda veel m õn
dagi huvitavat.
P eale selle oli ankeedis p a lu 
tu d üliõpilastel teha om apool
seid ettepanekuid nende töödetegemiste paremaks k o rrald a
miseks.
Ettepanekuid laekus h u lga li
selt. Sagedam ini esinesid jä r g 
mised ettepanekud:
1. Viiepäevane töönädal tun
niplaanis, et jääks üks päev
koduste tööde, kursuseprojekti
de jms. tegemiseks— » 35%;
2. K ao tada
«ak n ad »
tunni
plaanis — 16% (II kursusel —
33%);
3. 90-min. s. o. paaristunnid
tagasi tööpäeva lühendam ise
eesmärgil, kuna viim ane olevat
liiga pikk (II Ic — 27%);
4. Loengute v a b a külastam i
ne I V kursusel (I V k. — 12%);
5. T rü k k id a
laboratoorsete
tööde protokollide vormid.
Ü lejään u d ettepanekutel p u u 
dus praktiliselt kordumus.
Kokkuvõttes julgen väita, et
taoline ankeetküsitlus õigustab
end ja on mõttekas korraldada
ka teistes teaduskondades.
U. V IIK ,
T P I R ah vakontrollilru pi õppe
metoodilise töö sektori esimees

TPI KIRJASTUSGRUPI VÄLJAANDEL ILMUS;
V . Talts, J. Sarapik. K u lu 
tuste efektiivsuse arvutamisest
energeetikatööstuses
ja
ap a
raadiehituses.
Tallinn,
1970,
500 eks., 52 lk., 9 kop;
J. Tam berg, S. Sade. Töö
kaitse
laboratoorsed tööd П .
Tallinn, 1970, 1000 eks., 32 lk.,
6 kop.
M ench und Technik. Tallinn,
1971, 500 eks., 46 lk., 8 kop.
Füüsika
praktikum i
tööju
hendid II. Tallinn, 1970, 1500
eks., 188 lk., 33 kop.
K. Schults. M ehaanika. T a l
linn,
1970, 700 eks., 56 lk.,
10 kop.
K. Schults. Term odünaam ika.
Tallinn, 1970, 700 eks;, 40 lk.,
7 kop.
A. Ruuvet. Fondide j a f i nantstulemuste arvestus. T a l
linn,
1970, 800 eks., 66 lk.,
12 koo.
E.
Linnakas. Bilansiteooria.
Tallinn, 1971, 500 eks., 64 lk.,
11 kop.
E.
Mattisen. Partei
teise
program m i
väljatöötamine.
Tallinn, 1971, 500 eks., 34 lk-/,
4 kop.
S. Dokelin, V. Segerkrantz.
Tehniline normeerimine ja eel
arvestam ine ehituses. Tallinn,
1971, 500 eks., 64 lk., 11 kop.
B. Кукк. Теория линейных
целей I.
Tallinn,
1970, 1000
eks., 272 lk., 57 kop.
Лабораторные задания
по
курсу теоретические основы
электротехник».. Tallinn, 1970

M
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abielus

Kas õpite:
a) jooksvalt iga päev
b) harva, kontrolltööde eel
a) ainult eksamisessioonil
Kas puuaute luuaiubt:
a) sageli tunni ebahuvitavuse tõttu
b) peamiselt esimesest-teisest tunnist
c) harva, mõjuval põhjusel
d) ei puudu
Kas võtate osa konsultatsioonidest:
a) jah
b) harva
c) ei
Kas on ebahuvitavaid õppeaineid:
a) jah on
b) ei ole
Kas on raskesti mõistetavaid õppeaineid:
a) jah on
b) ei ole
Kas raamatukogus kirjandust:
a) piisavalt
b) ebapiisavalt
Kas ühiselamus saab õppida:
a) rahuldavalt
b) halvasti
Kas graafiliste tööde tegemise võimalused on:
a) head
b) rahuldavad
c) halvad
Magama heidate pärast k. 24.00
Kas lõunavaheaeg t/plaanis meeldib:
a) jah
b) ei
Kas sööklate töö rahuldab:
a) jah
b) ei
Kas olete rahul riietehoiu tööga
a) jah
b) ei
Kas kasutate sageli T P I medpunkti teeneid
a) jah
b) ei
Kas pooldate täit «praktikumide päeva»
a) jah
b) ei
'
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ВИНИТИ
re fe ra a ta ja k irja d
on võitnud laialdase p o p u laar
suse õppejõudude h u lgas j a k a
üliõpilased
on
b ib lio g ra a fia õppustel saanud selgitusi
ja
kogem usi
nende
väärtusest.
Hoopis vähem aga teatakse ja
kasutatakse В И Н И Т И uu dse
m aid välja an d eid — «Сигналь
ная информация» (С И ), m b il
m uvad
autom aatika, ra a d io 
elektroonika, füüsika, keem ia
ja bioloogia m itm esugustel a la 
del — üldse 5 erineva teem aga
väljaannet.
M eie
instituudi
spetsialistidele h u v ip ak k u v a te
m aatikaga « С И »
a ja k irja d on
tellitud raam atukogusse, kuid
kahjuks leiavad vähe kasu ta
mist.
M illised
on
«Сигнальная
информация» väärtused? P r a k 
tika
puudum isel
loetlem e
ВИНИТИ
prospektis
toodud
andmed:

1) operatiivne inform atsioon
v älis- ja kodum aa a ja k irja d e s
avaldatud tähtsamatest artik li
test. « С И » ' a ja k irja d e
koosta
miseks j a v ä i j aandm iseks k u 
lub ca 20— 25 päeva s.t., et sig
naal publikatsioonidest jõ u a b
lugejateni m itm ed ku ud v a re m -
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труда на производстве. Tallinn J
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1970, 300 eks., 28 lk., 5 kop.
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üliõpilasvõim lejad, kes esitasid
Tallinn, 1970, 400 eks., 84 lk.,!
rannapallide j a võim lem iskep40 kop.
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pidega segakava. -;
Сборник статей по химии й!
Tundub, et m eie Ühine ette
химической технологии X X V ;
võtmine läks igati korda. S e e
А-299, Tallinn, 1970, 400 eks.,
ga v a e v ja raskuned,' 'm illised
128 lk., 66 kop.
'
;
tuli k a va ettevalmistamise k ä i
Исследование и проектиро
gus paratam atult üle elada nii
вание
электромагнитных;
üliõpilastel: 'kui k a õ pp ejõud u
средств перемещения ж идких
del, polnud asjatu!
металлов.
Сборник
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lasvõim lejatele,
kes kõiki ek
eks., 65 kop.
samieelseid
raskusi
trotsides
Сборник статей по химии и;
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А-300, Tallinn, 1971, 400 ;eks.,' tumiseks!
92 lk., 44 kop.
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P a lju tänu
v õ lg u oleme ka
Труды по электротехнике и
kõikidele kolleegidele kehalise
автоматике. Сборник статей I X . ' kasvatuse
kateedrist,
eeskätt
А-304. Tallinn, 1971, 400 eks.,! a g a õppejõududele —
V irv e
128 lk., 64 kop.
■;
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K arin
Teirtyeldile,
Строительные конструкции и ; Uno P u rrule, Ana+oli R õ b a k o v i
le, Hannes M ed ism aale ja, H u 
строительная физика. Сборник!
статей X I; А-307. Tallinn, 1971 / go Kaselaanele, kelle panus k a 
o li
eriti
400 eks., 44 lk., 21 kop.
; ' va väljaõp p e aegu
Сборник трудов по изучению ! suur!
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золы
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autorid ja ü ld ju h id Selxna ja
А-308. Tallinn, 1971, 400 eks , !
V ladim ir B A Z Ä N O V
160 lk., 80 kop.

ku i re fe ra a ta ja k irja d e
kaudu..
« С И » v ä lja a n d e d ilm uvad kaks.
k o rd a kuus.
2 ) « С И » . ajak irja d e
põhjal
välja se lgitatu d
va j alik e:t ar
tiklitest saab
tellida koopiaid
v õ i tõlkeid В И Н И Т И -st väljas
pool jä rjek o rd a.
3) Inform atsiooni otsiia leiab
om a
spetsiaalsele
küsimusele
kiirem ini
täpsem alt
vastavat
k irja n d u s t - iral''teiste' šignäalb ib lio graafia või märksõnaregistrite kasutamisel, sest «С И »
ajak irja d e s tuleb v a ja lik u kir
jan d use
otsimiseks kasutada
perm utatsiooniregistrit,
. kus
konkreetse
teema spetsiifilist
inform atsiooni kandvad märk
sõnad on toodud alfabeetiliselt
ja
sam aaegselt ka
pealkirja
kontekstis.
T ah ak s loota, et erialase kir
jand use
otsijad leiavad aega
« С И » aja k irja d e g a põhjalikuma
tutvuse
loomiseks jä . võivad
siis ju b a om a kogemuste põh
ja l an d a hinnangu uuele infor
m atsiooniallikale. « С И » ajakir
ja d asuvad instituudi raama
tukogu
bibliograafiaosakonnas..
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