
• 5.–7. juunini korraldasid Tallinna
Ülikool ja Eesti Semiootikavaramu
Sihtasutus esimesed Lotmani päevad
Tallinnas. Päevade raames toimusid

raamatuesitlused, avalikud loengud
ning rahvusvaheline konverents „Kul-
tuuri piiride fenomen”. Konverentsil
esinesid teadlased Venemaalt, itaaliast,
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Poolast, USA-st, Tšehhist, Rootsist,
Saksamaalt ja Eestist. Lotmani päeva-
de lõpetuseks pidas TLÜ rektor Rein
Raud avatud loengu „Traditsioon kui
koorem ja õigustus”. 

• 8. juunil kaitses Tõnno Jonuks
Tartu Ülikoolis doktoritöö „Eesti mui-
nasusund” („Estonian Prehistoric Reli-
gion”) filosoofiadoktori kraadi taotlemi-
seks (arheoloogia alal). Töö juhendaja
oli prof Valter Lang. Oponendid olid
PhD Juri Berezkin (Peterburi Antropo-
loogia ja Etnograafia Muuseum) ja prof
Marika Mägi (Tallinna Ülikool).

• 13. ja 14. juunil toimus Urvaste
vallas Liinakurul Tartu Ülikooli kirjan-
duse kevadkool, mille korraldasid Eesti
Kirjanduse Selts ja TÜ eesti kirjanduse
õppetool. Ettekannete teemad olid mit-
mekesised, korduvalt pakkusid mõtle-
misainet utoopiad, düstoopiad ja ruumi-
poeetika, samuti noorsookirjandus ning
nõukogudeaegse eesti kirjanduse tõl-
gendusvõimalused. Esinesid Alexander
Belcher, Külliki Kuusk, Anniina Ljok-
koi, Brita Melts, Tõnis Parksepp, Linda
Püssa, Märten Rattasepp, Johanna
Ross, Maia Tammjärv ja Jaak Tomberg.
Esitleti ka uusi raamatuid: Triin Soo-
mets oli Liinakurule kaasa võtnud luu-
lekogu „Varjatud ained” ning majapere-
mees Arne Merilai romaani „Türann
Oidipus”. 

• 16. juunil peeti Tartu Ülikoolis
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi
aastakonverents. Esinesid Vladimir
Sazonov („Assüüria kuningate universa-
listlike tiitlite ja epiteetide arengujoo-
ni”), Amar Annus („Tuli ja vesi nõidade
ja halbade ennete mõju hävitajana
muistses Mesopotaamias”), Peeter
Espak („Ajaloo teisenemine müüdiks:
võrdlevaid näiteid Lähis-idast, Euroo-
past ja Eestist”), Art Leete („Uute usu-
liikumiste uurimine Venemaa põhjaala-
del”), Kristel Kivari („Kohakujutelm
maa-aluste traditsioonis”), Ergo-Hart
Västrik („Seto Peko-kultusest ja selle
tõlgendustest läänemeresoome müto-

loogia kontekstis”), Linnart Mäll
(„Kristlusest, krišnaismist ja muust
Mahe ja selle naaberosariigi konteks-
tis”) ja Ülo Valk („Kas karmaseadust
saab rikkuda? Eksimus, vastutus ja
jumalad Lõuna-india folklooris”).

• 18. juunil toimus Tallinna Ülikooli
Akadeemilise Raamatukogu vanaraa-
matu keskuse ja Euroopa Teadusraa-
matukogude Konsortsiumi (CERL) kor-
raldusel seminar, kus anti ülevaade
Euroopas XV sajandist kuni XiX sajan-
di i pooleni ilmunud trükiseid sisalda-
vatest virtuaalsetest ja reaalsetest
kogudest ning neid kajastavatest and-
mebaasidest, Euroopa vanaraamatu
kollektsioonidest Eesti raamatukogu-
des ja Eesti vanemast trükisest.

• 19. juunil peeti Kihnu Kultuuri
instituudi ja Kihnu Kultuuriruumi
sümpoosioni „Murdest kirjakeeleks”.
istungit juhatas Mati Hint. Esinesid
Ellen Niit („Ühest küsilausetüübist”),
Eva-Liina Asu („Kihnu lausemeloodia”),
Joel Sang („luas, luaes või luäs? Kihnu
palatalisatsioonist”), Sulev iva („Võru
kirjakeele loomine”), Külli Laos ja Evi
Vesik („Kihnu keel Kihnu koolis. Koge-
mused ning tulevik”), Mark Soosaar ja
Marju Vesik („Kihnu keel meedia-
väljas”).

• 27. juunil toimus Tartus Emakeele
Seltsi korraldusel XLii J. V. Veski päev
teemal „Nimi ja tema keel”. Avasõnad
olid Helle Metslangilt. Ettekannetega
esinesid Peeter Päll („Mitmekeelsus
Eesti nimedes”), Evar Saar („Paljukeel-
sus ja silmahakkavad nimeandmispõhi-
mõtted internetiajastu katastrinime-
des”), Marje Joalaid („Sufiksilised isiku-
nimed läänemeresoome keeltes”), Lenne
Ojamets („Ees- ja perekonnanimede
häälikuline kooskõla”) ja Annika Hus-
sar („Eestlaste eesnimed 1900. aastal”).
Esitleti ka vastvalminud aastaraama-
tut (ESA 54). Traditsiooniliselt asetati
lilled akadeemik J. V. Veski kalmule
Raadi kalmistul.
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