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Riik teadusinfo ostmiseks

• Ülikoolidele 1 997 600 EUR
• ELNET (ülik) 3 518 500 EUR
• ELNET (14: rakkõrgk. teadusasut.) 956 000 EUR
• Kokku: 6 472 100 EUR-I

• Kas vähematele, aga paremini. Lahjemalt
rohkemale?

Stanford: teavikute eelarve 20-22 milj USD (2012)

Kogud 9 milj köidet

Michigan: teavikute eelarve 20 milj USD (2012)

Kogud 9,5 milj köidet



• Teadus-arendustegevuseks: 323.7 milj EUR (mis on teadus?)

• Teadusinfo ostmiseks: 6,4721 milj EUR

• Teadusinfo ostmiseks: ca 2% 

• Meie, st ühiskond oleme selle kinni maksnud, miks peame tulemuse eest 
veel üks kord maksma?

• Infoühiskonnas peab kvaliteetne info jõudma kõigini.

• Info on väärtuslik siis, kui see on tehtud arusaadaval (kontrollitud, toimetatud) 

viisil kättesaadavaks. 

• Kogumine, töötlemine, üldistamine, esitamine, vastutus, kvaliteet …. 

• Luure, teadus, ajakirjandus, …





• Eestist on igal aastal pärit ca 4 000 1.1 artiklit. 
• Juhtivautoritega sh. ca 1700 artiklit.
• Nendest ca 2/3 on mingil moel avatud juurdepääsuga

•Ca 2000 art. X 3 000 EUR = 6 milj EUR.
• Mis on õige arv, ei tea. Aga OA maksab ka. 
• Kvaliteet?
• Mida see "mingil moel" tähendab? Kus nad siis avaldatud on? Palju selle avaldamise eest makstud 

on? Ju on seal osa neid, mis avaldatakse ülikooli poolt, osa mingid kombineeritud variandid ja osa 
siis raha eest OA ajakirjades. Kas nii, et OA ajakirjas avaldamise tasu maksab enamasti juhtivautor, 
või jagatakse see mingi valemi kohaselt?

• Siin on pilt kirju, palju avaldatakse avatud juurdepääsuga ajakirjades, k.a. Eesti ülikoolide ja ETA 
kirjastuse ajakirjad, mõnel määral ka ostetakse artikleid vabaks hübriidajakirjades, mõned 
ajakirjad teevad artiklid lahti pärast mõningast viivitust.. Kulude katmine on ka erinev, mõnikord 
jagatakse, mõnikord on välispartneri ülikool juba read+publish lepinguga kulud katnud jne.











Fake news, infooperatsioonid

• Mein Kampf

• Türgi: kurdid, Armeenia, ajalugu

• Rumeenia: Transilvaania, ajalugu, Ungari

• President Putin : ajalootund

• Kriisid: viirus, elektri hind, inflatsioon, sõda

• Ülikoolide, raamatukogude roll

• Haridustase, kriitiline mõtlemine





Ivan-tšai

• Tassis aurav tee ei ole alati lihtsalt tee. See võib olla 
ka propagandatee.

• Etnobotaanik Renata Sõukand ja ta kolleegid on 
veendunud, et põdrakanepist valmistatud ivan-tšai
pööraselt paisunud populaarsuse taga on teadlik 
müüdiloome, pehme jõu infooperatsioon, kultuurilise 
hübriidsõja õppus, vale ja vassimine.





Lõpetuseks

• Infol on hind

• Kes ja kuidas selle eest maksab? 

• Kes saab ja milleks kasutab. 

• Info kvaliteet. (rämps-, eksitav-, vale-, mõtetu-, müra-,) 

• Oluline on võimalikult vaba juurdepääs infole

• (Kõrg)haridus, teadus, tuleviku tarkus, eeslis

• Oskus hinnata, otsida, leida kvaliteetset infot

• Kriitiline mõtlemine, terve mõistus, südametunnistus



Aitäh!




