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Miks peaks teadlane tutvustama oma teadustööd avalikkusele? 

Teadustöö (erialavälisele) avalikkusele tutvustamine on väga oluline osa teadlase tööst, sest see 

➢ aitab inimestel mõista teaduse olulisust ja väärtust; 

➢ toetab teadmistepõhise ühiskonna arengut; 

➢ võimaldab suurendada teaduse ühiskondlikku ja majanduslikku mõju; 

➢ avardab teaduse ja ettevõtluse parema seostamise võimalusi; 

➢ aitab põhjendada teaduse rahastamise olulisust. 

 

Kust alustada ja mida silmas pidada? 

Selleks et teadustöö (tulemusi) kõige paremini tutvustada, tasub esmalt vastata järgmistele n-ö 

kontrollküsimustele, mis aitavad määratleda tutvustuse sisu, vormi ja edastusviisi:  

• Mis on sõnum?  

• Kes on sihtrühm(ad)? 

 

Millised on teadustöö (erialavälisele) avalikkusele tutvustamise viisid? 

Sõnumi edastamise meetod/kanal Näiteid 

I Kirjalikud tekstid, nt  

Artiklid ajalehtedes, nt Postimees, EPL, Eesti Ekspress, 
Õpetajate Leht, Sirp jne 

PUT1627 Postimees; PUT1075 Tartu 
Postimees; IUT2-25 Sirp; PUT1443 
Äripäev; PUT1680 Eesti Ekspress 

Artiklid ajakirjades, nt Horisont, Eesti Loodus, Vikerkaar, 
Teater.Muusika.Kino, TA-asutuse ajakirjad (nt Universitas, 
Mente&Manu);  

PUT799/PUT808 Horisont; PUT1406 
Eesti Loodus; PUT1443 Mente et 
Manu 

Artiklid uudisteportaalides, nt Novaator, Heureka, Forte 
jne 

PUT1696 Forte; PUT585 Novaator; 
IUT-2-28 Heureka; PUT1096 
Novaator; PUT1406 Novaator; 
PUT1406 Novaator 

Artiklid avalikel veebilehtedel, nt TA-asutuse kodulehel, 
ETISe uudisteportaalis, Research in Estonia kodulehel jne 

IUT1-7 RIE 

Populaarteaduslike raamatute/teatmike koostamine ja 
avaldamine, nt Füübits, Matemaatika õhtuõpik 

IUT33-3 Eesti Statistika Kvartalikiri; 
IUT33-3 Encyclopedia of marine 
geosiences 

Blogi  niinemetslab.wordpress.com  

Instagrami, Twitteri, Facebooki jne postitused  twitter.com/niinemetslab 

II Suulised esinemised, nt  

https://virumaateataja.postimees.ee/6247770/tudengid-uurisid-simuna-kiriku-altariseina-hingeelu?fbclid=IwAR28jegR6K_t6eSvipqe8ufea72MXWvJAx9M_53oy9ci7UqZhR7y7_ZMOVY
https://tartu.postimees.ee/4425153/laboris-juhtub-asju-mida-tasub-jaadvustada
https://tartu.postimees.ee/4425153/laboris-juhtub-asju-mida-tasub-jaadvustada
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/purunematud-kujumaluga-nanotraadid/
https://www.aripaev.ee/uudised/2017/06/16/tuulefirma-nelja-energia-puuab-paikest-marble-invest-tutarettevote-ubik-solutions
https://www.aripaev.ee/uudised/2017/06/16/tuulefirma-nelja-energia-puuab-paikest-marble-invest-tutarettevote-ubik-solutions
https://ekspress.delfi.ee/teateid-elust/tallinna-tehnikaulikooli-energiaruuter-loob-majadele-omaette-elektrivorgu?id=84721243
https://www.loodusajakiri.ee/suvine-horisont-uurib-maailmalopuga-ahvardavaid-vaakummulle/
https://www.loodusajakiri.ee/eesti-loodus-22019/
https://www.loodusajakiri.ee/eesti-loodus-22019/
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=AKmenteetmanu201703.2.9.1
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=AKmenteetmanu201703.2.9.1
http://forte.delfi.ee/news/teadus/tartu-teadlased-valmistasid-koos-prantslastega-imeohukese-kuid-voimeka-tehislihase?id=80499456
https://novaator.err.ee/922666/tu-plasmafuusikud-arendavad-tehnoloogiat-mis-aitab-ohku-puhastada
https://heureka.postimees.ee/4283697/eesti-teadlased-maailma-keerulisima-masina-arendusel
https://novaator.err.ee/259860/tartu-teadlased-muutsid-staatilise-elektri-paljale-silmale-nahtavaks
https://novaator.err.ee/259860/tartu-teadlased-muutsid-staatilise-elektri-paljale-silmale-nahtavaks
https://novaator.err.ee/888425/teadlane-selgitab-miks-merevesi-joululaupaeval-punaseks-varvus
https://novaator.err.ee/681604/teadlane-vetikate-potentsiaali-annaks-oluliselt-rohkem-ara-kasutada
http://researchinestonia.eu/2017/04/20/artificial-sweeteners-growing-environmental-hazard/
https://www.stat.ee/valjaanne-2016_eesti-statistika-kvartalikiri-2-16
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-6238-1_142
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-94-007-6238-1_142
https://niinemetslab.wordpress.com/
https://twitter.com/niinemetslab


  
   

Teadusteemalistes ja muudes tele- ja raadiosaates 
esinemine, nt Kukkuv õun, Labor, Nutikas, Uudishimu 
tippkeskus, Osoon, Prillitoos jne 

PUT1075 Labor; PUT808 Kukkuv Õun; 
IUT2-25 Terevisioon; IUT1-7 AK; 
PUT1518 AK; PUT1518 AK; PUT1518 
Ööülikool 

Ettekanded erialavälisele publikule, nt kooliõpilastele, 
Väärikate Ülikoolis, TEDx, Arvamusfestival jne 

IUT2-25 TEDx;  

Videod, nt 1 ja 3 minuti loengud, „teadlane teab“, 
Youtube´i video jne 

PUT794 vimeo; PUT1518 Teadlane 
teab 

Tundide läbiviimine kooliõpilastele; seminaride, koolituste 
läbiviimine nt avaliku sektorite asutustes, ettevõtetes jne 

Koostööfestival 

Laiema publikuga konverentsid PUT1680 BuildIT 

III Üritused, nt  

Näituste korraldamine; näitustel/väljapanekutel 
osalemine 

PUT1627 uurimistöö andmetel 
moodustatud skulptuur 

Teadust populariseerivate ürituste korraldamine või 
nendel osalemine, nt Teadlaste Öö, Valguse päev, Tagasi 
Kooli jne 

PRG814 

Lahtiste uste päevade korraldamine või nendel osalemine  

Vaba juurdepääsuga kursuste/õpematerjalide loomine, nt 
MOOC jne 

MOOC kursus PUT1521   

Seirejaamadesse ekskursioonide korraldamine koolidele ja 
teistele huvigruppidele  

PRG714  

Essekonkurssi korraldamine PRG814 

 

NB! 

• Tuleb eristada üldisi teadust populariseerivaid tegevusi ja konkreetset uurimisprojekti 
tutvustavaid tegevusi. Uurimisprojekti (nt PUT) aruandes lähevad arvesse vaid konkreetse 
projektiga seotud teavitus- ja tutvustustegevused.  

• Erialakonverentsidel ja muudel erialastel üritustel esinemisi ei loeta teadust avalikkusele 
tutvustavate tegevuste hulka.  

 
Kust saab vajadusel abi? 
 

• Asutuse kommunikatsioonispetsialistilt või -osakonnast 

• Novaator 

• Meedia käsiraamat teadlastele 
 
 
 
 
Ettepanekud ja küsimused: 
 
Siret Rutiku 
Uurimistoetuste osakonna juhataja 
siret.rutiku@etag.ee 
731 7381, 5342 0639 

https://vikerraadio.err.ee/863628/labor-laseri-voimas-haare-ja-pidurdamatu-immuunsus
http://bark.phon.ioc.ee/tsab/p/play?trans=9286
https://menu.err.ee/274417/tartu-ulikooli-ideelabor-valmistas-targa-klaasi-ja-minikopteri
https://www.err.ee/692238/uuringu-kohaselt-on-eesti-vees-taimekaitsevahendite-jaake
https://kultuur.err.ee/618822/demultiplexia-neurokoreograafia-sunteesib-kunsti-ja-teadust
https://kultuur.err.ee/914889/fine-5-uuslavastuses-trisolde-saavad-vabatahtlikud-laval-toimuvat-mojutada
http://www.ylikool.ee/et/13/aleksander_valjamae
http://www.ylikool.ee/et/13/aleksander_valjamae
http://www.youtube.com/watch?v=82mf9LF_3CE
https://vimeo.com/249079126/de175ab079
https://www.youtube.com/watch?v=0e2bbqXg7Zs
https://www.youtube.com/watch?v=0e2bbqXg7Zs
https://festival.adapter.ee/
https://2019.buildit-tallinn.eu/en/conference/
https://monicaclocascio.tumblr.com/post/174987248143/the-great-wall-a-multimedia-sculpture-inspired
https://monicaclocascio.tumblr.com/post/174987248143/the-great-wall-a-multimedia-sculpture-inspired
https://sisu.ut.ee/heritage-analysis/avaleht
https://novaator.err.ee/648517/ainult-teadlastele-sild-teaduse-ja-uhiskonna-vahel-ajakirjandus
http://kasiraamat.err.ee/

