
• 8. septembril toimus Tallinnas Kirja-
nike Maja musta laega saalis Helga
Nõu 75. aasta juubeli tähistamine mi-
nisümpoosioniga ja raamatu „Elu täis
üllatusi” esitlusega. Sõnavõttudega esi-
nesid Kärt Hellerma („Helga Nõu ük-
sinduse labürindis: otse ja mõistu”),
Kalle Kurg („Kus on Schrödingeri kassi
kodu?”), Rutt Hinrikus („Mis on hundi
silmas ja tiigri südames”), Rein Veide-
mann („Helga Nõu piirolu[d]”), Ädu
Neemre („Mõista, mõista, kes see on –
pealt pedagoogiline, seest psühholoogili-
ne?”).

• 10.–11. septembrini tähistati Eesti
Kirjandusmuuseumis rahvusvahelise
interdistsiplinaarse teaduskonverentsi-
ga „Keelest meeleni 3” akadeemik Arvo
Krikmanni 70. sünnipäeva. Konverent-
sist võtsid osa uurijad Eestist, Soomest,
Lätist, Leedust, Venemaalt, Rootsist,
Iisraelist, Portugalist, Itaaliast, Inglis-
maalt, Bulgaariast, Ungarist ja Nigee-
riast. Peeti üle 40 ettekande, teema-
valdkonnad: folkloori lühivormid (va-
nasõnad, kõnekäänud, mõistatused),
kujundkõneteooria ning huumoriteoo-
riad ja rahvahuumor. 

• 17.–19. septembrini korraldas Tal-
linna Ülikooli germaani-romaani keelte
ja kultuuride instituut koos Erfurti Üli-
kooliga rahvusvahelise konverentsi tee-
mal „Paul Fleming, Reiner Brockmann
ja nende järelmõjud. Keele-, kirjanduse
ja kultuurikontaktid Baltikumis” /
„Paul Fleming, Reiner Brockmann und
ihre Nachwirkungen. Sprach-, Litera-
tur- und Kulturkontakt im Baltikum”.
Konverentsiga tähistati 400 aasta möö-
dumist nii tuntud saksa barokkluuleta-
ja Paul Flemingi (1609–1640) kui ka
esimese eestikeelse juhuluuletuse auto-
ri Reiner Brockmanni (1609–1947) sün-
nist. Osalejate hulgas olid teadlased
Saksamaalt, Lätist, Soomest, Tšehhi-
maalt ja Itaaliast. Eestist esinesid Tiiu
Reimo, Aigi Heero, Mari Tarvas, Aivar

Põldvee, Maris Saagpakk ja Helju
Ridali.

• 19. septembril peeti Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumi ja Ida-eestlaste
Seltsi ettekandepäeva „Venemaale vee-
renud IV. Krasnojarski krai eestlased”.
Pärast Anu Korbi avasõnu andis Astrid
Tuisk ülevaate Krasnojarski krai eesti
ja setu küladest. Madis Tuuder kõneles
Siberi eestlastest kunstitudengi objek-
tiivi ees, Anu Korb tutvustas 1992. aas-
tal Ülem-Suetuki külas pärimuse kogu-
mist. Regina Lell rääkis Ülem-Suetuki
eestlastest ja Andreas Kalkun Siberi
setu naistest.

• 19.–21. septembril toimus Tartus
viies rahvusvaheline baltisaksa kirja-
kultuuri sümpoosion „Baltisaksa kirja-
kultuuri poliitiline pale”, mille korralda-
sid Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
ja Tartu Ülikooli raamatukogu koostöös
Eesti Goethe-Seltsiga. Korraldajate
eesmärk oli kutsuda üles arutlema bal-
tisaksa kirjakultuuri poliitiliste dimen-
sioonide üle mõiste avaras tähenduses
ning võimalikult laias ajalises ja žanri-
lises lõikes. Et eesti- ja lätikeelne kirja-
sõna oli kuni rahvusliku ärkamiseni
baltisaksa kirjakultuuri osa, siis paku-
vad suurt huvi erikeelsete ideoloogilis-
te arengute võrdlused, nagu ka see, mis
teid valiti pärast ühtse Balti kirjandus-
välja lagunemist ja venestuse pealetun-
gil. Esinejad olid Saksamaalt, Lätist,
Soomest, Eestit esindasid Kairit Kaur,
Tiina Ann Kirss, Liina Lukas, Jaan
Undusk, Linda Kaljundi, Pärtel Piiri-
mäe ja Mari Tarvas.

• 23. septembril korraldas Tartu Üli-
kool koostöös Uku Masingu Kolleegiu-
mi ja Eesti Kirjandusmuuseumiga TÜ
ajaloo muuseumis Uku Masingu 100.
sünniaastapäevale pühendatud konve-
rentsi, kus käsitleti Uku Masingu kul-
tuuripärandit usu- ja mõtteteaduse,
kirjanduse, rahvaluule ning idateaduse
valdkonnas. Masingust kõnelesid teo-
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loogid Toomas Paul, Arne Hiob ja
esseist Ilmar Vene, kirjandusteadlased
Thomas Salumets (Vancouver), Külliki
Kuusk, Janika Kronberg ja Arne Meri-
lai, etnoloog Pille Runnel, folkloristid
Aado Lintrop ja Risto Järv ning orien-
talist Linnart Mäll. 

• 24. septembril esitleti Eesti Keele
Instituudis uut kuueköitelist „Eesti
keele seletavat sõnaraamatut”, mis si-
saldab ligi 150 000 märksõna ja põhineb
alates 1988. aastast 26 vihikuna ilmu-
nud sõnaraamatul. Käsikirja on paran-
datud ja uute sõnadega täiendatud.

• 24. septembril tähistasid Akadee-
miline Rahvaluule Selts ja Eesti Rahva-
luule Arhiiv ERA teeneka töötaja Selma
Lätti 100. sünniaastapäeva ning ERA

aastapäeva. Hommikul külastati ERA
endiste töötajate haudu Raadi ja Paulu-
se kalmistul. Eesti Kirjandusmuuseu-
mis toimunud pidulikul kõnekoosolekul
astusid üles Mall Hiiemäe („Selma Lätt
100. Rahvaluulet kogudes ja uurides”)
ja Ants Hein („Eesti pulmade kirjeldusi
17.–18. sajandist”). Toimus ka Ilmamaa
kirjastusel ilmunud Herbert Tampere
artiklikogu „Lauluväelised” („Eesti
mõttelugu” 85) esitlus. 

• 25. septembril peeti Tallinna Üli-
koolis eesti keele ja kultuuri instituudis
Emakeele Seltsi üliõpilaskonverentsi.
Nelja teema alla – keel ja ühiskond,
keel ja ajalugu, keel ja õppija, keel ja
kõne – mahtus 12 Tallinna Ülikooli ja
Tartu Ülikooli üliõpilase ettekannet.
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