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EESTI 
TEADUSTE AKADEEMIA

Seekordne Horisont on natuke eriline. Tegumoe ja sisu poolest
peaks ajakiri olema harjumuspärane, aga märkimisväärseks muu-
dab käesoleva numbri asjaolu, et see alustab Horisondi 55. aasta-
käiku. Jaanuaris 1967 ilmus ju esimene Horisont. Ehk siis on põhjust
natuke juubeldada! Inimesel peetakse 50. või 55. hällipäeva esime-
seks õigeks ja väärikaks juubeliks. On sel sama tähendus ka ajakirja
jaoks? Võta sa kinni. 

Vaadates toimetuses oma selja taga olevaid Horisondi aasta-
käiguköiteid, mis võtavad enda alla ligi kolme meetri jagu riiuli-
pinda, ei teki küsimustki, et ajakiri on suisa aukartust äratavalt 
väärikasse ikka jõudnud. Samale tõdemusele võib jõuda, kui vaadata
laiemalt ringi meie ajakirjandusmaastikul. Järjepidevalt üle poole
sajandi ilmunud väljaandeid tuleb tikutulega otsida. Selles mõttes
on Horisont omaette fenomen. Seejuures on ajakirja tähtsusele 
viidates paslik meenutada Eesti teaduste akadeemia presidendi
Tarmo Soomere sõnu 50. aastakäigu esimese numbri toimetuse 
veerus: „Horisont on olnud juba pool sajandit nii maailma tipp-
saavutusi kui ka meie parimaid teadustulemusi kajastades sisuliselt
üks meie riigi olulisi atribuute“. 

Täpselt nagu viis aastat tagasi, on mul hea meel ka nüüd 
siin kinnitada, et vanusest hoolimata on Horisont siiski hingelt 
noor ja ei näita mingeid väsimise märke. Meie väike toimetus 
on endiselt hakkamist täis, autoritest pole puudus ja – mis eriti 
rõõmustav – ajakirja tellijaskondki on viimasel ajal märkimis-
väärselt kasvanud. Pingutame edaspidigi selle nimel, et iga aja-
kirjanumbri teemavalik oleks võimalikult mitmekesine. Endiselt 
kostitame lugejaid artiklitega ajaloost ja arheoloogiast, looduse, 
füüsika, kosmoseuurimise ja meditsiini vallast ning maailma rah-
vaste eluolust.

Selle ajakirjanumbri ühe läbiva teemana jääb silma kliima-
muutuste uurimine. Maa kliima soojeneb ja selle tagajärjed nii 
loodusele kui ka inimesele on teadlaste üha suurema tähelepanu 
all. Kui jõulude ajal sadas Eestis üle pika aja maha paks lumi, oli 
sellest kõigil palju rõõmu. Näiteks mu lapsed möllasid ja karglesid
ootamatus esimeses lumes sama pööraselt kui kevadel esimest korda 
laudast karjamaale lastud vasikad. Ometi peame arvestama, et kui
kliima edasi soojeneb, jääb niisugust rõõmu siinmail aina vähemaks
ning selle asemel tuleb üha sagedamini leppida mustade talvede ja
tavapärase kehva suusailmaga. Tõsi, kõigi teiste kliima muutumisest
tingitud ohtude kõrval on see siiski väike mure.

Olge terved ja head lugemist! •

Ulvar Käärt, peatoimetaja
ulvar@horisont.ee
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