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Nimetus (eesti k) Elektroonilise kirjastamise protsessid 

Nimetus (ingl. k) Electronic Publishing Processes 

Õppeaine maht EAP 4 EAP 

Orienteeriv kontakt-tundide 

maht: 
e-toega kursus, 6 tundi auditoorset tööd 

Õpetamise semester K1 

Kontrollivorm Arvestus 

Õppeaine eesmärgid 

(eesti k.) 

• Luua eeldused teadmiste omandamiseks elektroonilise kirjastamise 

olemusest ja rollist tänapäevases infovahetuses; elektroonilisel 

kirjastamisel kasutatavatest vormingutest ja standarditest, elektrooniliste 

publikatsioonide loomiseks kasutavast sisuhaldustarkvarast 

• Toetada praktilisi oskuste kujunemist veebis publitseerimiseks erinevate 

vahendite abil 

Õppeaine eesmärgid 

(inglise k.) 

• To create presuppositions for acquiring knowledge on the essence and 

role of electronic publishing in modern information exchange; about the 

formats and standards in electronic publishing; the content management 

systems used for publishing electronic publications 

• To support the acquiring of practical competence for publishing different 

e-publications  

Õppeaine sisu lühikirjeldus 

(eesti k) 

E-kirjastamise mõiste. Elektroonilised väljaanded, nende tüübid ja 

tunnused. Elektrooniliste väljaannete mõju lugemisviisile. 

Kirjastusprotsess ja selles osalejate rollide muutumine e-kirjastamises. 

Isekirjastamise kasv veebikeskkonnas.  

Elektrooniliste väljaannete vormingud ja standardid (tekst, arvutigraafika, 

multimeedia). Tarkvara ja riistavara e-raamatute lugemiseks.  E-paber ja e-

tint. 3D väljaanded ja nende trükkimine. 

E-kirjastamise ärimudelid.  

Autoriõigus elektrooniliste väljaannete publitseerimisel ja kasutamisel. 

Avatud juurdepääs. Avatud sisu keskkonnad.  

E-väljaande loomine MS Word’i abil ning teisendamine pdf või ePub 

vormingusse. E-väljaande (uudisleht, kutse jne) loomine MS Publisher’i jm 

programmidega 

E-raamatu loomise keskkonnad veebis.  

Web 2.0 publitseerimise keskkonnana. Veebitekstide lugemise iseärasused. 

Veebitekstide kirjutamine. Ajaveebi (blogi) kirjutamine. 

Sisuhaldustarkvara veebilehtede ja blogide loomiseks.  

Elektroonilise väljaande tutvustamine, turundamine ja müük.  

Õppeaine sisu lühikirjeldus  

(inglise k.) 

The concept of e-publishing. Electronic publications, their types and 

features. The impact of electronic publishing on reading. The publishing 

process and the changes in the roles of various agents in e-publishing. The 



rise of self-publishing in the Web.  

The formats and standards of electronic publications (text, graphics, 

multimedia). Software and hardware for reading e-books, E-paper and e-

ink.  

Business models of e-publishing. 

Copyright in the electronic environment. Open Access. Open content 

licences.  

The creation of an electronic publication with MS Word and its conversion 

to pdf or ePub. The creation of an electronic publication with MS Publisher 

and other programmes. The web-based e-publishing platforms.  

Web 2.0 as publishing environment. The features of reading and writing on 

the web. Writing a blog. Content management systems for creating 

websites and blogs.  

Marketing and sales of an e-publication.  

Iseseisev töö (eesti k.) Iseseisva tööna tehakse praktilisi töid: sisuhaldustarkvara võrdlus, e-

raamatu loomine ja avaldamine veebikeskkonnas (või 

tekstitöötlusprogrammi abil ning konverteerimine), veebilehe või ajaveebi 

loomine sisuhaldustarkvara abil 

Iseseisev töö (ingl.k) Practical assignments include the comparison of different content 

management systems, the creation and publishing of an e-book on the web 

(or the creation of an e-publication with text processing software and its 

conversion), the cretaion of a website or blog with a web content 

management system.  

Õppeaine õpiväljundid 

(eesti k.) 

Üliõpilane 

• Omab teadmisi elektroonilise kirjastamise erinevate vormide kohta, 

tunneb nende iseärasusi ja kasutamise võimalusi 

• Oskab arvesse võtta elektroonilise publitseerimisega seostuvaid 

õiguslikke ja eetilisi küsimusi 

• Orienteerub kaasaegsete  publitseerimisvõimaluste hulgas (sh veeb 2.0). 

• Oskab ise välja anda veebipubliktsiooni 

Õppeaine õpiväljundid 

(ingl. k.) 

By the end of this course the student:  

• Explains the specifics of digital archiving as compared with paper-based 

archiving and preservation;  

• Evaluates critically different digital preservation methods and strategies;  

• Is able to justify the need for creating a digital archive in an organisation 

and the benefits it will bring;  

• Is able to determine tasks necessary for archiving and preserving a digital 

object based on its type and properties;  

• Demonstrates the ability to choose between different types of metadata in 

a digital archive. 

Hindamismeetodid 

(eesti k.) 

Arvestuse saamiseks on vajalik kõigi praktiliste tööde sooritamine 

Hindamismeetodid The student has passed the course when all practical assignments have 



(inglise k.) been presented and accepted 
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Kuupäev Teema, sisu lühikirjeldus 

3. veebruar  

2 t auditoorne kell 16.15 

2 t Moodle 

E-kirjastamise mõiste. Elektroonilised väljaanded, nende tüübid ja 

tunnused. Kirjastusprotsess ja selle muutused e-kirjastamises. 

Isekirjastamise kasv veebikeskkonnas. E-kirjastamise ärimudelid. 

Elektrooniliste väljaannete vormingud ja standardid. Tarkvara ja riistavara 

e-raamatute lugemiseks.  E-paber ja e-tint. Kolmedimensiooniline 

kirjastamine – ruumilised kujutised ning nende trükkimine. 

Praktiline töö: Artiklite lugemine ja küsimustele vastamine (tähtaeg 10. 

veebr.) 

10. veebruar 

4 t Moodle 

E-väljaande loomine MS Word’i abil ning teisendamine pdf või ePub 

vormingusse. E-väljaande (uudisleht, kutse jne) loomine MS Publisher’i jm 

programmidega. 

E-raamatu loomise keskkonnad veebis. 

Praktiline töö: E-raamatu publitseerimise keskkondade võrdlus (tähtaeg 20. 

veebruar) 
 

17.veebruar 

4 t Moodle 

Autoriõigus elektrooniliste väljaannete publitseerimisel ja kasutamisel. 

Avatud juurdepääs. Avatud sisu keskkonnad. 

Praktiline töö: E-raamatu (või muu e-väljaande) loomine (tähtaeg 15. 

märts) 

25. veebruar 

4 t Moodle 

Web 2.0 avaldamise keskkonnana. Veebitekstide lugemine ja kirjutamine 

Blogi kirjutamine 

3. märts 

4 tundi Moodle 

Sisuhaldustarkvara veebilehtede ja blogide loomiseks. Vikide kirjutamine 

Praktiline töö: Veebilehe, blogi või wiki loomine (tähtaeg 15. märts) 

10. märts 

4 tundi Moodle 

Elektroonilise väljaande tutvustamine, turundamine ja müük. 

Praktiline töö: Omaloodud elektroonilise publikatsiooni esitluse 

ettevalmistamine (tähtaeg 17. märts) 

17. märts kell 16.15 

4 tundi auditoorset 

õppetööd 

Loodud elektrooniliste publikatsioonide esitlemine ja arutamine 
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