
• 6. märtsil korraldas Eesti Akadee-
miline Orientaalselts XXII orientalisti-
kapäeva, mis oli ühtlasi ka Linnart
Mälli mälestuskonverents. Ettekanne-
tega esinesid Märt Läänemets, Harri
Ints, Teet Toome, Laur Järv, Leho
Rubis, Arvo Valton, Erki Lind, Gya-
neshwar Chaubey, Peeter Espak, Vladi-
mir Sazonov ja Ülo Valk.  Linastus
Sven Grünbergi film Linnart Mällist.

• 9. märtsil toimunud folkloristide
teisipäevaseminaril Kirjandusmuuseu-
mis kõneles Liisi Laineste teemal „Kol-
me rahva anekdoodid kolmel rahval”.
Ta esitles Ida-Euroopa naljade andme-
baasi toorikut, mis esialgu koosneb ees-
ti, vene ja poola kolme rahva anekdoo-
tide valimikust. MediaWiki vahendeid
kasutades ja neid vajadusel täiendades
saab luua elektroonilise andmebaasi,
mille mitmeplaanilised kategoriseeri-
misvõimalused lubavad (vähemalt teo-

reetiliselt) ületada ühemõõtmelise
paberkartoteegi omi. 

• 11. märtsil peeti Tallinnas EKI
saalis Emakeele Seltsi kõnekoosolek
teemal „Sissevaateid eesti keelde slaavi
keelte vaatevinklist”. Ettekannetega
esinesid Irina Külmoja („Mõnda eesti
verbigrammatikast”), Jelena Kallas
(„Liikumisverbide leksikaalsemantiline
väli eesti ja vene keeles”) ja Petar
Kehayov („Mõtteid vene mõjust eesti
morfosüntaksis”).

• 14. märtsil toimus Tallinna Ülikoo-
lis emakeelepäevale pühendatud üliõpi-
laskonverents, mille töö oli korraldatud
kolmes sektsioonis: „Põnev eesti keele
struktuur”, „Eesti keel ja teised keeled”
ning „Kirjandusest põnevalt ja kriitili-
selt”. Anti välja Jakob Prantsu nimeli-
ne stipendium.

• 15. märtsil tähistati Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis emakeele päeva.
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Kristian Jaak Petersoni keskkonnast
kõneles Kristi Metste. Tutvustati Kir-
jandusmuuseumi uusi raamatuid: Vilve
Asmer esitles EKLA projekti „Kirjanik
ja tema keskkond” raames valminud
väljaannet „Kirjarahva pildiraamat”,
Risto Järv tutvustas Eesti Rahvaluule
Arhiivi ning Tartu Ülikooli eesti ja
võrdleva rahvaluule osakonna koostöös
valminud antoloogiat „Eesti muinas-
jutud I: 1. Imemuinasjutud”. Väljaande
põhjalikum esitlus toimus samal päe-
val Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis.
Esinesid koostajad-toimetajad Risto
Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Org-
laan. Väljaanne juhatab sisse teadus-
liku väljaandeseeria „Monumenta Esto-
niae Antiquae” uue sarja, mille esimeses
köites on esitatud imemuinasjuttude
tekstid jututüüpidest ATU 300−480. 

• 19. märtsil korraldasid Eesti Kir-
jandusmuuseumi kultuuri- ja kirjan-
dusteooria töörühm ning Eesti Kirjan-
duse Selts Tartu Kirjanduse Maja
krüptis seminari „Tuleviku arheoloo-
giad”. Ettekannetega esinesid Neeme
Lopp („Tuleviku silmad”), Marco Laim-
re („Kas pullu on poolenisti tühi või
poolenisti täis”), Hasso Krull („Mõista,
mõista, mis see on? Eksplitsiitsus ja
implitsiitsus”), Jaak Tomberg („Hea
vanamoodne tulevik”), Hent Kalmo
(„Futuris formam imponere: põhiseadus
kui uue aja algus”), Toomas Lott („Pla-
toni elajad”) ja Eik Hermann („Ligipää-
suraskused, tulevikumälestused”).

• 24. märtsil korraldas Fenno-Ugria
Asutus järjekordse õhtu oma jututuba-
de sarjast. Arutlust „Soome-ugri tõlke-
probleemid” juhtis Tallinna Ülikooli
doktorant, udmurt Nadežda Ptšelovo-
dova (Muš Nadii), kes on tõlkinud
udmurdi keelde Juhan Liivi, Anna
Haava, Marie Underi ja Betti Alveri
loomingut ning avaldanud ka ise mitu
luulekogu.

• 26. märtsil tähistati Tartu Ülikooli
ajaloo muuseumis piduliku kõnekoos-
olekuga Emakeele Seltsi 90. aastapäeva.
Avaettekande Emakeele Seltsi üheksast
aastakümnest pidas Mati Erelt. Kristii-
na Ross kõneles eesti kirjakeele sünni-
valudest XVII sajandil ja Helle Mets-
lang eesti keelest Euroopa keelena.
Samal päeval peeti ka ES-i aastakoos-
olek, kus kuulati ära Annika Hussari
aastaaruanne, revisjonikomisjoni aru-
anne, valiti kaks auliiget (Helju Kaal,
Mati Hint) ning võeti vastu uued
liikmed.

• 30. märtsil peeti Tallinnas Gustav
Adolfi Gümnaasiumi ajaloo muuseumis
Johannes Aaviku Seltsi ettekandekoos-
olek. Avasõnavõtt „Meil on juubelite aas-
ta” oli Helgi Vihmalt. Esinesid ka Enda
Naaber („Kaugel ja ... ligidal”), Helda
Vendeström („Paul Saagpakk  õpetaja-
na”) ja Lea Loodmaa („Paul Saagpaku
„käealuseks” sõnaraamatutöös”). Lõpu-
sõnad lausus seltsi esimees Jaan Õis-
puu.
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