
• 15.–17. septembrini toimus Elvas
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika
osakonna korraldusel rahvaluulekonve-
rents „Keelest meeleni IV”, millega
tähistati 110 aasta möödumist Oskar
Looritsa (1900–1961) sünnist ja mui-
nasjutu-uurija Pille Kippari 75. sünni-
päeva. Konverentsi märksõnad olid
huumor, usund, narratiivid ja Internet.
Rahvusvahelisel interdistsiplinaarsel
konverentsil esinesid ettekannetega

lisaks eesti teadlastele uurijad Lätist,
Leedust, Poolast, Venemaalt, Bulgaa-
riast ja Ungarist.

• 17.–19. septembrini korraldas Tar-
tu Ülikooli vene kirjanduse õppetool
rahvusvahelise konverentsi „Viiendad
Puškini lugemised Tartus. Konverentsi
üks peateemasid oli Puškini ajastu
vene kirjanduse kuldajaks kujunemise
lugu. Osalejaid oli Eestist, Venemaalt,
Inglismaalt, Soomest ja USA-st. Konve-
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rents lõppes ümarlauadiskussiooniga
teemal „Kaanon ja tsüklid vene kirjan-
dusloos”. Konverentsi ettekanded ilmu-
vad rahvusvahelise levikuga sarjas
„Humaniora: Litterae Russicae”.

• 22. septembril peeti Eesti Teadus-
te Akadeemia majas Tallinnas semina-
ri Siberi eestlaste problemaatikast.
Avasõnad lausus TA asepresident Jüri
Engelbrecht. Ettekannetega esinesid
Aivar Jürgenson („Kodumaa loomine.
Siberi eestlaste näide”), Astrid Tuisk
(„Esivanemate väljarändamisjutud tä-
nastel Siberi eestlastel”), Anu Korb
(„Siberi külast Eestisse. Tagasiränna-
nute lood”) ja Aadu Must („Siber. Arhii-
vid räägivad muud”).

• 23. septembril kaitses Aivar Põld-
vee Tartu Ülikoolis doktoritöö „Bengt
Gottfried Forselius ja rahvahariduse
lätted Eesti- ja Liivimaal” (juhendaja
Mati Laur, oponent Kari Tarkiainen
Soomest). Väitekiri käsitleb B.G. Forse-
liuse (u 1660–1688) tegevust eesti talu-
rahvakoolide rajamisel ja kirjakeele
uuendamisel. 

• 23.–24. septembrini toimus Tallin-
nas Eesti Keele Instituudis rahvusvahe-
line seminar „Emotsioonid keeles ja
keele ümber”. Kahe päeva jooksul esita-
sid kümne riigi teadlased oma uurimis-
tulemusi ja arutasid, kuidas emotsioo-
nid kajastuvad eri keeletasanditel ja
nende kokkupuutealadel. Jõuti järeldu-
sele, et kuna emotsioonidel ei ole oma
spetsiifilist keelelist väljendust ja et ka
emotsioonide-tunnete omavaheline pii-
ritõmbamine on küsitav, siis jätkub
pikaks ajaks uurimist nii lingvistidele,
psühholoogidele, antropoloogidele kui
ka paljudele teiste teadusharude esin-
dajatele. 

• 24. septembril peeti Tartu Ülikoo-
lis Emakeele Seltsi üliõpilaskonverent-
si. Nelja teema alla (hääldus, gramma-

tika, keele rakendamine ja vestlus kee-
les) jaotatud ettekannetega esines 13
üliõpilast Tartu Ülikoolist ja üks Tallin-
na Ülikoolist.

• 25. septembril korraldas Emakeele
Selts keelepäeva Göteborgis. Evi Juh-
kam rääkis rootsi keele mõjust eesti
murretele, Jüri Valge eesti keele uuest
arengukavast ja Margit Langemets sel-
lest, mis on järgnenud seletussõnaraa-
matu valmimisele.

• 25. septembril oli Emakeele Seltsi
keelepäev ka Hamburgis. Ettekannete-
ga esinesid Katrin Kern („Eesti keel
sotsiaalmeedias”) ja Riina Koolmeister
(„Eesti uuemast kirjandusest objektiiv-
selt ja subjektiivselt”).

• 26. septembril toimus ES-i keele-
päev Brüsselis. Esinejaid oli neli: Tõnu
Tender („Eesti riik ja eestlastest välja-
rändajad: linnulend eilsest homsesse”),
Renate Pajusalu („Keele omandamine
ja kakskeelsus”), Peeter Päll („Kust
keeleküsimuste kohta abi saada?”) ja
Annika Hussar („Eesti eesnimedest”).

• 29. septembril pidas Anu Pallas
Õpetatud Eesti Seltsis ettekande „Aja-
leht Olevik, Jüri Tilk ja karskustrükis”.

• 30. septembril toimus Eesti Kirjan-
dusmuuseumis Akadeemilise Rahva-
luule Seltsi koosolek, mis oli pühenda-
tud Eesti Rahvaluule Arhiivi kauaaeg-
sele juhatajale Ellen Liivile, kes sai
samal päeval 80-aastaseks. Ettekande
pidas TÜ skandinavistika professor
Daniel Sävborg teemal „Skandinaavia
legendid ja islandi saagad”. Esitleti ka
kahte väljaannet: Keele ja Kirjanduse
folkloristikaalast erinumbrit 8–9/2010
(valimiku TÜ ja Eesti Kirjandusmuu-
seumi uurijate vastsetest töödest koos-
tas ja eessõna kirjutas Ülo Valk) ja
Mall Hiiemäe raamatut „Pühad ja argi-
sed ajad rahvakalendris”.
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