
• 27. veebruarist 1. märtsini toimus
Tartu Ülikooli vene kirjanduse õppetoo-
li korraldusel 16. korda Juri Lotmani
sünniaastapäeva puhul teadusseminar.
Seekord esines seminaril terve rida
doktorante, kes andsid ülevaate paras-
jagu käsilolevast uurimistööst. Slaavi
filoloogia osakonna õppejõudude ja dok-
torantide kõrval esinesid teadlased
Itaaliast, Venemaalt, Saksamaalt ja
Kanadast. Üle anti ka 2009. aasta Lot-
mani stipendium, mille sai semiootika-
doktorant Andreas Ventsel ja slaavi
filoloogia doktorant Inna Bulkina.
Seminari üks tähtsündmusi oli profes-
sor Lotmani ja tema abikaasa Zara
Mintsi viimasele elukohale Tähtveres,
Laulupeo 7 paigaldatud mälestustahvli
pidulik avamine.

• 6. märtsil toimus Underi ja Tugla-
se Kirjanduskeskuses seminar „Kultuu-
riülekanne, kultuurivahetus, postkolo-
nialism: moodsate märksõnade mõju
Eesti ajaloo ja kultuuri uurimisele”.
Selle diskussiooniga sooviti aruta-
da kirjanduskeskuses täidetava siht-
finantseeritava teadusteema „Auto-
genees ja ülekanne: Moodsa kultuuri
kujunemine Eestis” põhiküsimusi laie-
mas kontekstis. Sõna võtasid Jüri Kivi-
mäe, Krista Kodres, Ulrike Plath, Olaf
Mertelsmann, Tiina Kirss ning Tiit
Hennoste.

• 7. märtsil korraldas Eesti Akadee-
miline Orientaalselts igakevadise, see-
kord XXI orientalistikapäeva. Ettekan-
netega esinesid tunnustatud Ida-uuri-
jad Tartu Ülikoolist ja väljaspoolt:
Peeter Espak, Vladimir Sazonov, piis-
kop Eelija (Ott Ojaperv), Henn Käärik,
Märt Läänemets, Laur Järv ja Harri
Ints. Linnart Mäll tutvustas sõna-,
muusika- ja pildiprogrammis Lõuna-
India linna Mahet. Toimus Tiibeti-tee-
malise dokumentaalfilmi „Sõnumitooja”
(autor Leeni Linna, helilooja Sven
Grünberg) esilinastus Tartus.

• 12. märtsil korraldas Eesti Rahvus-
raamatukogu seitsmenda emakeelepäe-
va ”Kas keelt saab taltsutada?”, mis oli
inspireeritud Valdur Mikita raamatust
”Metsik lingvistika”. Avasõnad lausus
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
Janne Andresoo. Sõna võtsid Valdur
Mikita („Keel – künnihärg või metsla-
ne?”), Peeter Tulviste („Mis inimene
keelega teeb?”), Ene Vainik („Sõnadesse
püütud emotsioonid”), Mati Hint („Keel
vajab lugupidamist”) ja Toomas Liiva-
mägi („Ütle üks ilus eestikeelne sõna”). 

• 12. märtsil tähistati Eesti Filoloo-
gia Teadusliku Üliõpilasseltsi korraldu-
sel Tallinna Ülikoolis emakeelepäeva.
Päev algas etteütlusega. Sellele järgne-
nud konverentsi avasid Mart Rannut ja
Jüri Viikberg. Konverentsil esinesid
keele- ja kirjandusteemaliste ettekan-
netega TLÜ eesti keele ja kultuuri ins-
tituudi ning germaani-romaani keelte
ja kultuuride instituudi bakalaureu-
seõppe üliõpilased, magistrandid, dokto-
randid ning vilistlased. Seejärel esitleti
kogumikku „Noored filoloogid. Emakee-
lepäev täis tarkuseteri”. Raamat koon-
dab eneses Tallinna Ülikoolis ajavahe-
mikul 2007–2009 korraldatud emakee-
lepäeva üliõpilaskonverentside ettekan-
nete paremiku. 

• 16.–18. märtsini toimus Eesti Kir-
jastuste Liidu korraldusel Tallinnas kol-
mas tõlkijate ja toimetajate koolitusse-
minar „Erinevad tõlkemeetodid ja tõlke-
liigid”. Esimene päev kulus loengute
kuulamisele. Mihkel Mõisniku ettekande
teema oli „Raamatu saamine”. Krista
Kaer kõneles fantaasiakirjanduse, Triinu
Pakk filosoofiliste tekstide ja doris
Kareva luule tõlkimisest. Mati Soomre
vahendas toimetajatöö rõõme ja muresid
ning Indrek Koff rääkis prantsuse kee-
lest tõlkimisest. Kahel järgneval päeval
jätkati praktiliste töödega.

• 18. märtsil toimus Käärikul eesti
folkloristide 4. talvekonverents „Kriis”.
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Arutleti selle üle, mis on kriis teaduses,
mõtlemises ja rahvaluules ning milline
on kriisi(aja) teadus, mõtlemine ja rah-
valuule. Ettekandeid pidasid Mall Hiie-
mäe („Miks ma ei taha rääkida kriisi
ületamisest”), Piret Voolaid („Narratiiv-
sed piltmõistatused ehk piltmõistatus-
jutud – kahe folkloorižanri piirijuh-
tum”), Nikolai Kuznetsov („Modernse
kultuuri roll komi keele säilitamisel.
Viis aastat hiljem: kriis jätkub”), Taive
Särg („Pärimusmuusika kui taaspöör-
dumine lätete juurde”), Aado Lintrop
(„Tule taevas appi! Igavese sinitaeva
kultus ja munkhtengerism”), Liisi Lai-
neste („Privaatse elu kriiside lahenda-
misest internetis: abiotsimine, enese-
tapp, lein”). Teise päeva esinejate hul-
gas olid Madis Arukask („Kollektiivne ja
individuaalne vepsa vanema põlve
keelejuhtide kriisikäitumises”), Katre
Kikas („Rahvus ja raamat pärimuslikus
raamatuloos”), Mare Kõiva („Mis keeles
me räägime lemmikutega”). Vaadata
sai ka Jane Kalajärve, Renata Sõu-
kandi, Raino Kalle, Marika Alveri,
Kristina Opgajani ja Piret Paali sten-
diettekandeid.

• 21.–22. märstil toimus Taevaskojas
arheoloogia ja folkloristika kevadkool
„Muistis pajatab”. Ettekannetega esine-
sid Mall Hiiemäe („Usundiliste kujutel-
made vanuse problemaatikast”), Anti
Lillak („Paiga tähenduse muutumine
ajas”), Marju Kõivupuu („Kalmed ja
kalmistud kombekäitumises ja rahva-
pärimuses”), Jaanika Hunt („Surma-
kultuuri suundumustest”), Mare Kalda
(„Sõlgi, raha ja muid asju Lammas-
mäelt. Aarded rahvapärimuses”), Priit
Lätti („Pärimuse kasutamise võimalik-
kusest arheoloogias Järvamaa näitel”).
Arheoloogiatudengid Allar Haav, Pikne
Kama, Maarja Olli ja Ragnar Saage
tutvustasid oma pärimuskogumismat-
ka, mis toimus 2008. aasta sügisel Kose
ja Muhu kihelkonnas.

• 26. märtsil toimus Tartu Ülikoolis
Emakeele Seltsi aastakoosolek. Aka-
deemiline ettekanne oli Jüri Viikbergilt

(„Väliseestlased ja eesti keel”). 89. tege-
vusaasta aruande esitas ES-i teadus-
sekretär Annika Hussar, järgnes revis-
jonikomisjoni aruanne ja uue juhatuse
valimine. ES-i auliikmeteks valiti Viivi
Maanso, Ellen Uuspõld ja Tiit-Rein
Viitso.

• 28. märtsil toimus Tartu Kirjandu-
se Maja krüptis Eesti Kirjandusmuu-
seumi kultuuri- ja kirjandusteooria töö-
rühma ning Eesti Kirjanduse Seltsi
konverents „Unustuse arheoloogia”.
See oli jätkuks eelmisel aastal toimu-
nud konverentsile „Unustuse arhiiv”.
Kui mullune konverents keskendus
konkreetsemalt „unustatud” tekstidele
ja lugemisviisidele, siis tänavuse konve-
rentsi eesmärk oli laiemalt unustuse
enese kirjanduslike, filosoofiliste, aja-
looliste, psühhoanalüütiliste ja juriidi-
liste tingimuste avamine, lühidalt
unustuse arheoloogia. Ettekannetega
esinesid Mart Kangur („Kirjandus ja
unustus”), Aare Pilv („Unustus vs

mäletamatus (Levinasist tõukuvalt)”),
Jaanus Adamson („Freud ja mälu”),
Anti Saar („Jubamõeldu”), Toomas Lott
(„Soteria aistheseos”), Hent Kalmo
(„Kohustus mäletada, kohustus unusta-
da”) ja Eik Hermann („Valmis-olek või
valmis olek: skeptikute maailmatu
maailm”).

• 30. märtsil toimus Läti Ülikooli
väikeses aulas Läti Ülikooli kirjanduse,
folkloori ja kunstiinstituudi uurimuste
sarja „Võrreldav kirjandus: Balti kir-
jandus” esimese raamatu „Lätlased,
eestlased ja leedulased: kirjanduslikud
ja kultuurikontaktid” („Latvieπi, igaun, i
un lietuvieπi: literºarie un kultºuras kon-
takti”) ja konverentsi kogumiku „Taga-
si Balti mälu juurde: kirjanduses kaota-
tud ja leitud 1940–1968” („Back to Bal-
tic Memory: Lost and Found in Liter-
ature 1940–1968”) esitlus. Osalesid
Läti Ülikooli rektor M ºarcis Auzin, π,
Eesti Vabariigi Suursaadik Lätis Jaak
Jõerüüt, Leedu Vabariigi Suursaadik
Lätis Antanas Valionis, kirjandustead-
lased, kirjanikud ja tõlkijad. 
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