
• 1. aprillil Tartus peetud Akadeemi-
lise Rahvaluule Seltsi ettekandekoos-
olekul esines TÜ korealasest doktorant
Jinseok Seo ettekandega „Olemise
paratamatu kurbus (han) korea rahva-
laulus, kõrvutatuna vaeva teemaga
regilaulus”. Loengut illustreerisid laulu-
näited. 

• 9.–10. aprillini toimus Tartus seits-
mes rahvusvaheline meditsiiniantropo-
loogia konverents „Medica”. Lähema
vaatluse all oli teema „Inimene versus

looduslik – võimusuhted”. Inimeste ter-
vist ja haigusi käsitlevate ettekannete-
ga esinesid Rootsi, Soome, Belgia, Por-
tugali, Venemaa, Saksamaa, Jaapani ja
Eesti erinevate erialade teadlased.
Konverentsi peaesinejad olid Lars-
Christer Hydén (Linköpingi Ülikool),
Taina Kinnunen (Oulu Ülikool) ja Mare
Kõiva (EKM).

• 14.–16. aprillini korraldas Eesti
Rahva Muuseum Tartus rahvusvahelise
konverentsi „Kultuurimuutused digi-
ajastul”. Konverentsil osalesid kultuuri-
muutusi erinevates distsipliinides uuri-
vad mäluasutuste töötajad (nii muu-
seumidest, raamatukogudest kui ka
arhiividest), tegevkunstnikud, teadla-
sed. Teemad olid jaotatud kolme rühma:
üksikisiku roll kultuuri muutmises,
kultuurimälu ja mäluasutused ning
kunstikeel (digitaalne kirjandus ja
kunst). Esinejaid olid paljudest maa-
ilma riikidest, nagu Soome, Rootsi,
Taani, Läti, Poola, Austria, Prantsus-
maa, Itaalia, Inglismaa, Türgi, USA,
India, Hiina, loomulikult ka Eesti tead-
lased. 

• 16. aprillil toimus Eduard Vilde
Muuseumi ja Tallinna Ülikooli eesti
keele ja kultuuri instituudi korraldusel
konverents „Kirjanik kohvriga”. Eesti
reisikirjandusest ja reisidest inspireeri-
tud kirjandusest kõnelesid Anneli
Kõvamees, Mare Müürsepp, Rutt Hinri-
kus, Kairi Toomet, Janika Kronberg,

Toomas Haug, Kadri Tüür, Ants Juske,
Matthias Jost ja Kätlin Kaldmaa.

• 16. aprillil peetud Underi ja Tugla-
se Kirjanduskeskuse seminaril esines
Ulrike Plath ettekandega „Taimed kir-
janduses, aias ja supipotis: hetkepilt
Balti toidukultuuri uurimisest”. 

• 17. aprillil korraldasid Tartu Üli-
kooli teatriteaduse õppetool ja Eesti
Teatriuurijate Ühendus TÜ ajaloo
muuseumis Vanemuise teatri 140. aas-
tapäeva tähistava konverentsi „Rah-
vusliku teatri algus. Eesti teater kuni
1906”. Esinejate seas olid Jaak Rähe-
soo, Tiina Kirss, Liina Lukas ja Piret
Kruuspere.

• 20. aprillil toimus Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis kolmas BaltHer-
Neti diasporaa uurimise võimalusi tut-
vustav noorteseminar. Kaug-Ida eest-
laste uurimisest rääkis Ivo Paulus,
Kanada eestlaste kultuuripärandist
Piret Noorhani. Tutvustati ka EKM-i
väliseesti kogusid.

• 21. aprillil toimus Väike-Maarjas
F. J. Wiedemanni keeleauhinna keele-
päev, mille korraldasid Haridus- ja Tea-
dusministeerium, Emakeele Selts ja
Väike-Maarja vallavalitsus. Avasõnad
lausus Jüri Valge. Seekordne keeleau-
hinna laureaat oli Ain Kaalep. Kuulati
tema ettekande videosalvestust, kus ta
rääkis Wiedemanni panusest eesti kee-
le säilimisse ja arenemisse, samuti
Johannes Voldemar Veskist, Johannes
Aavikust ja keeleuuendusest. Siiri
Randmaa kõneles Ain Kaalepi sõnaloo-
mest ja tõlkimisest, Mati Hindi ette-
kande teema oli „Wiedemanni keeleau-
hinnas peegeldub Eesti ühiskond ja
vaimuelu”. M. Hint istutas keeletam-
mikusse ka tänavuse laureaadi Ain
Kaalepi puu.

• 21.–22. aprillini korraldasid Eesti
Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandus-
muuseum traditsioonilise noorte etno-
loogide ja folkloristide konverentsi
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„Noorte hääled”. Konverentsil esinesid
Eesti ülikoolide ja teiste uurimisasu-
tuste (Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli,
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia,
Eesti Rahvaluule Arhiivi), samuti
India, Läti ja Sloveenia noored uurijad.
Ettekannetes käsitleti kaasaja folkloori
küsimusi, soome-ugri rahvaste uuri-
misega seonduvat, noortekultuuri,
identiteeti ja religiooni, uute kultuuri-
nähtuste analüüsi Eestis.

• 22.–23. aprillini toimus Eesti
Rakenduslingvistika Ühingu, Eesti
Keele Instituudi ja Tallinna Ülikooli
korraldatud rakenduslingvistika kon-
verents „Kommunikatsiooni moodused
ja keeled”. Konverentsi keskmes olid
tekstiruumi suurte muudatuste ajal
valitud keelesuhtluse kanalid ja neile
omaste tekstide erijooned, arutleti ka
muude suhtlusviiside ja -kanalite üle,
sh multimodaalset suhtlust puudutava-
tel teemadel. Töö oli järgmistes sekt-
sioonides: „Keel ja maailmapilt”, „Uus-
meedia ja kirjasuhtlus”, „Suuline suht-
lus”, „Keeletehnoloogia ja keelevara”,
„Keelte omandamine ja õpetamine”,
„Emakeele peegeldus”, samuti lapse-
keele ja sotsiolingvistika tööpajas. Ple-
naarettekandega esinesid Marilyn Vih-
man (Yorki Ülikool, Inglismaa) ja Min-
na-Riitta Luukka (Jyväskylä Ülikool). 

• 24. aprillil tähistati Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis Andres Ehini 70.
sünnipäeva konverentsiga „Mõõkham-
buline minateadvus”. Esinejad Arne
Merilai, Mart Velsker, Aare Pilv, Patrick
Cotter, Taimi Paves, Vilve Asmer, Peet
Lepik, Valdur Mikita, Erkki Luuk,
Krista Ojasaar, Tuuli Kaalep ja Märten
Rattasepp analüüsisid kirjaniku luule

meetodit, kujundikeelt ja läbivaid
motiive.

• 29. aprillil toimunud Tallina Üli-
koolis Emakeele Seltsi kõnekoosolekul
esinesid Tartu Ülikooli suulise eesti
keele rühma liikmed Tiit Hennoste
(„Kokkusulatatud laused. Nende struk-
tuur ja rollid eesti keeles”), Kirsi Laane-
soo („Retoorilised küsimused ja pahu-
pidi väited argivestluses”) ja Krista
Strandson („Kas-küsimus õpetaja pa-
randusalgatusena”).

• 29. aprillil toimus Helsingi Ülikoo-
lis (HÜ) Helsingi ja Tartu magistranti-
de ja doktorantide kevadseminar „Ees-
ti keel kontaktis ja kontrastis”. Vaadel-
di eesti keelt muude läänemeresoome
keelte taustal, s.t eesti keele kontakte
sugulaskeeltega ajaloolises perspektii-
vis. Miina Norviku (TÜ) ettekande tee-
ma oli tuleviku väljendamine lääneme-
resoome lõunarühma keeltes ja Santra
Jantunen (HÜ) kõneles liivi keele aja-
määrustest eesti ja soome keelega võr-
reldes. Eesti-soome kontrastiivset uuri-
mist esindasid Kadri Kaljurand (TÜ)
ettekandega ”Sõna ympäri eestikeel-
seid tähendus- ja tõlkevasteid” ja Kaisa
Häkkinen (HÜ) ettekandega ”Verb pää-

sema eesti ja soome keeles”. Kolmas
rühm ettekandeid vaatles eesti keelt
kontaktis teiste keeltega suhtlusling-
vistika vaatenurgast. Olga Gerassi-
menko (TÜ) kõneles eesti ja vene keele
tagasisidepartiklitest, Hanna-Ilona Här-
mävaara (HÜ) eesti-soome retseptiiv-
sest mitmekeelsusest ja Mai Frick (HÜ)
soome-eesti koodivahetusest. Arutleti
ka eesti keele uurimise suundade ja
meetodite üle üldisemalt. 
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