
• 3. novembril kaitses Külli Prillop
Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal
„Optimaalsusteoreetiline käsitlus eesti
keele fonoloogilisest kujunemisest”.
Juhendajad olid Karl Pajusalu ja Külli
Habicht (TÜ), oponent Eino Koponen
(Kodumaa Keelte Uurimiskeskus,
Soome).

• 4. novembril toimus Tallinna Üli-
kooli eesti keele ja kultuuri instituudis
seitsmes muutuva keele päev. Ettekan-
netega esinesid Tartu Ülikooli ja Tallin-
na Ülikooli uurijad ning need olid jagu-
nenud teemade alla, nagu „Keele-
süsteemi analüütilisusest johtuvad
arengud” (kaks sektsiooni), „Muutused
eesti keele morfosüntaksis”, „Keelekon-
taktid ja keeleline teadlikkus”.

• 7. novembril kaitses Elena Ryabina
Tartu Ülikoolis venekeelse doktoritöö
„Põhivärvinimed permi keeltes”. Juhen-
daja oli Urmas Sutrop, oponent Anatoli
Rakin (Venemaa TA Uurali osakond).

• 11. novembril korraldasid TÜ eesti
ja üldkeeleteaduse instituut ning Ema-
keele Selts Tartus konverentsi „Eesti
keel kõrgkoolis: viis aastat eesti keele
suulise ja kirjaliku väljenduse õpet Tar-
tu Ülikoolis”. Esinesid Birute Klaas-
Lang, Martin Ehala, Kersti Lepajõe jpt.

Ettekannetele järgnes paneeldiskus-
sioon, mida juhatas Martin Ehala.

• 14. novembril kaitses Pärtel Lippus
Tartu Ülikoolis doktoritöö „The acoustic
features and perception of the Estonian
quantity system” („Eesti välte akustili-
sed tunnused ja taju”). Juhendaja oli
Karl Pajusalu (TÜ), oponent Stefan
Werner (Ida-Soome Ülikool).

• 14. novembril kaitses Lya Meister
Tartu Ülikoolis doktoritöö „Eesti vokaa-
li- ja kestuskategooriad vene emakeele-
ga keelejuhtide tajus ja häälduses. Eks-
perimentaalfoneetiline uurimus”. Ju-
hendajad olid Karl Pajusalu (TÜ) ja
Hille Pajupuu (EKI) ning oponent Kari
Suomi (Oulu Ülikool).

• 15.–17. novembrini peeti Saka
mõisas TÜ keeleteaduse, filosoofia ja
semiootika doktorikooli sügiskooli, kus
otsiti vastust küsimusele, milline on
hea teadusartikkel. Sealsamas toimus
17.–19. novembrini ka III soome-eesti
kognitiivse lingvistika konverents, mil-
le põhirõhk oli soome-ugri keeltel. Pea-
esinejad olid Dirk Geeraerts (Leuveni
Katoliiklik Ülikool, Belgia) ja Laura
Janda (Tromsø Ülikool, Norra).

• 17. novembril korraldasid Tallinna
Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituu-
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di kirjandusteaduse osakond ja Kirjani-
ke Liit Tallinnas Mats Traadi 75. sünni-
päevale pühendatud kirjanduskonve-
rentsi „Minge üles mägedele – Palanu-
mäe romaan”. Esinesid Mart Velsker
(„Palanumäe lugu ja keele lugu”), Rein
Veidemann („Mats Traadi tõde ja
õigus”), Mari-Liis Tammiste („Palanu-
mäele ja Palanumäelt, mõnest teekon-
nast romaanis „Minge üles mägede-
le””), Mati Hint („Ajaloolised isikud ja
sündmused ilu- ja ajalookirjanduses.
Rõngu vallavanem Johann Huik”), Jaa-
nus Vaiksoo („Lõhnav Palanumäe”) ja
Tiina Kirss („Palanumäe ja Yoknapa-
tawpha: maastik, lood ja nende inime-
sed”). Katkendeid romaanist esitasid
Tallinna Linnateatri näitlejad.

• 18. novembril tähistati Tartu Üli-
koolis kõnekoosolekuga „Paula Palmeos
100” kauaaegse TÜ soome keele õppejõu
sünniaastapäeva. Ettekannetes vaadel-
di Paula Palmeose erinevaid tegevus-
alasid: Tõnu Seilenthal rääkis temast
ülikooli dotsendina, Jaan Õispuu karja-
la keele talletajana ja uurijana, Piret
Norvik eesti murrete talletajana ja
uurijana ning Marje Joalaid meenutas
ühiseid Vepsa külades käimisi. 

• 22. novembri folkloristide teisipäe-
vaseminar Kirjandusmuuseumis oli
pühendatud fraseologismide visualisee-
rimisele. Internetikeskkonnas levivad
meelelahutusliku eesmärgiga demoti-
vaatorid, mis ühendavad endas kujund-
liku keelekasutuse, visualiseerimise ja
huumori. Anneli Baran tegi sissevaate
selle ilmingu esinemisse Eesti näitel.

• 24. novembril Tartus toimunud
Eesti Rahvaluule Seltsi ettekandekoos-
olekul esines Marju Kõivupuu ettekan-
dega „Siirdeühiskonna siirderiitused”.

• 24. novembril toimus Tallinnas
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse
seminar, kus Rein Undusk pidas kol-
manda loengu infiniitsusest „Renes-
sanss kultuuritüpoloogilisest aspektist”.

• 25. novembril korraldasid Tartu

Ülikool ja Emakeele Selts Tartus rah-
vusvahelise liivi aasta lõpetuseks kon-
verentsi „Liivlased: Maa. Rahvas. Ajalu-
gu”. Liivi keele ja kultuuri olukorrast
tänapäeval kõnelesid Valts Ernštreits
(TÜ, Liivi Kultuuri Keskus) ja Renºate
Blumberga (Liivi Kultuuri Keskus). Lii-
vi keele kontaktidest sõnavara põhjal
rääkis Eberhard Winkler (Göttingeni
Ülikool). Riho Grünthal (Helsingi Üli-
kool) arutles liivlaste ja liivi keele üle
uue aja künnisel, Christopher Moseley
(UCL School of Slavonic and East Euro-
pean Studies, University College, Lon-
don) aga liivi keele kui Euroopa kõige
ohustatuma keele üle. 

• 25. novembril toimus Tartus Eesti
Trükimuuseumis Õpetatud Eesti Seltsi
konverents „Kaks ilmumisjuubelit: aja-
leht Das Inland – 175 ja „Kalevipoja” vii-
mane vihik – 150”. Ettekannetega astu-
sid üles Liina Lukas („Kohapärimuslik
luule Inlandis”), Janet Laidla („Arheo-
loogiateated Inlandis”), Malle Salupere
(„Vene materjalid ja autorid Inlandis”),
Mari-Ann Palm („F. R. Kreutzwaldi
keelekasutusest Inlandis”), Kersti Taal
(„Õpetatud Eesti Seltsi tähtsaim välja-
anne „Kalevipoeg””) ja Lemmit Kaplins-
ki („Õpetatud Eesti Seltsi trükiklišee-
dest”).

• 29.–30. novembrini peeti Eesti
Kirjandusmuuseumis rahvusvaheline
eeposte uurimisele keskenduv sümpoo-
sion „Traditsioonilised ja kirjandusli-
kud eeposed: tekstuaalsus, autorsus,
identiteet”. Eesmärgiks oli paigutada
meie rahvuseepos laiemasse konteksti.
„Kalevipojast” lähtuvaid käsitlusi oli
sümpoosionil üle kümne, neid täienda-
sid ungari, soome, läti, setu, mordva,
nanai, sori, serbia, khasi ja manipuri
eeposte traditsiooni analüüsinäited.
Plenaarettekannetega esinesid David
Elton Gay (Bloomington, USA) ja Dmit-
ri Funk (Moskva). Esinejaid oli USA-st,
Venemaalt, Soomest, Lätist, Ungarist,
Serbiast, Hollandist ja Indiast. 
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