
AUTORI MEELESPEA

Palume Keele ja Kirjanduse autoritel oma artikleid vormistades arvestada
varasema joonealuse viitamise asemel praeguse tekstisisese viitamisega. 

1. Tekstisisene viide pannakse ümarsulgudesse ning see sisaldab
tsiteeritava teose või artikli autori nime või teose pealkirja (või pealkirja
osa või lühendit), ilmumisaastat ja tsiteeritava lehekülje numbrit, nt (Krull
1996a: 65; Kallasmaa 2007: 450) või (Folklore 1997: 111) või (EKK: 343).

2. Tekstisisene arhiiviviide sisaldab vajalikke arhiiviandmeid, nt (KM
EKLA, f 47, m 15 : 3, l 4). Arhiivi nimi avatakse teksti lõpus.

3. Tsiteeritava töö täiskirje paigutatakse teksti lõppu kirjanduse
nimestikku, kusjuures artikli (või teose eraldi viidatud osa) puhul
märgitakse nii  algus- kui ka lõpulehekülg. 

a) artiklid, monograafiad

K a l l a s m a a, M. 2007. Mida teha vere-nimedega? – Keel ja Kirjandus,
nr 6, lk 449–462.
P a j u s a l u, K. 2003. Estonian Dialects. – Estonian Language. Ed. by
M. Erelt. Tallinn: Estonian Academy Publishers, lk 231–272.
M u s t, M. 2000. Vene laensõnad eesti murretes. Tallinn: Eesti Keele Siht-
asutus.

b) tuntud entsüklopeediliste väljaannete või käsiraamatute puhul on
otstarbekas kasutada lühendit: 

EKK = M. E r e l t, T. E r e l t, K. R o s s, Eesti keele käsiraamat. Tallinn:
Eesti Keele Sihtasutus, 2000.

c) sõnaraamatu, kogumiku jne puhul nii viidatakse kui ka paigutatakse vastav
kirje loetellu, lähtudes pealkirjast, mitte toimetajast:

Folklore. An Encyclopedia of  Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art.
Vol. II. Ed. by T. A. Green. Santa Barbara–Oxford: ABC-Clio, 1997.

d) kui viidatakse ühe autori mitmele samal aastal ilmunud teosele või
artiklile, siis vormistatakse see nii:

K r u l l, H. 1996a. Kirjandus Eestis 1990–95. – Vikerkaar, nr 3, lk 62–68.
K r u l l, H. 1996b. Trepp. Hüpertekstuaalne luuletus. – http://www.eki.ee/
kodud/krull.
K r u l l, H. 1996c. Väikese kirjanduse määratlus. – Katkestuse kultuur.
Tallinn: Vagabund, lk 83–97.

4. Autori märkused ja teksti täpsustused paigutatakse joone alla ja
reastatakse artikli ulatuses ühtse numeratsiooni alusel.
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