
• 4.–7. juunini toimus Tallinnas Usu-
teaduste Instituudis Rahvusvahelise
Etnoloogia ja Folkloori Seltsi (SIEF) töö-
rühma „Rituaalne aasta” 6. konverents.
Töörühma juhib tuntud mütoloogia
uurija Emily Lyle Šotimaalt. Konverent-
si teema „Väljas ja sees” moodustas laie-
ma raamistiku siseringi teadmiste ja
välisringi teadmiste diskursuses. See-
kordse konverentsi üks vaatlusteema-
sid puudutas uuspaganlikku aastaringi,
kuid põnevaid uurimistulemusi oli nii
uuskombestiku kohanemisest erineva-
tes piirkondades, vähemusrühmade ta-
vadest, välisringi kuuluva uurija identi-
teedimuutustest siseringi rituaalide ajal
ning põlistest kommetest.  Esinejaid oli
Lätist, Leedust, Ungarist, Soomest,
Rootsist, Norrast, Venemaalt, Poolast,
Inglismaalt, Prantsusmaalt, USA-st,
Bulgaariast ja Eestist. Konverentsi kor-
raldasid Eesti Kirjandusmuuseum ja
MTÜ Eesti Folkloori Instituut, toetasid
Eesti Kultuurkapital ja Eesti Teaduste
Akadeemia.

• 12. ja 13. juunil peeti Urvaste val-
las Liinakurul TÜ kirjanduse kevad-
kooli, mis on kujunemas traditsiooniks.
Kuulati ära neliteist ettekannet, disku-
teeriti, nauditi Kristiina Ehini õhtust
esinemist ja Jaan Malini öiseid häälutu-
si. Kahe päeva jooksul astusid ettekan-
netega üles Evelin Arust, Katrina
Karu, Mart Kuldkepp, Külliki Kuusk,
Pille-Riin Larm, Brita Melts, Agnes
Neier, Grete Nellis, Tõnis Parksepp,
Milvi Martina Piir, Märten Rattasepp,
Johanna Ross, Maia Tammjärv ja Tõnis
Vilu. Teemade valik oli lai, ulatudes
XIV sajandi skaldiluulest  eesti kaas-
aegse metakriitikani. Tundus, et rääki-
jatel-kuulajatel ei tahtnud minna mee-
lest Madis Kõivu, Ene Mihkelsoni ja
Jüri Ehlvesti looming ning nii mõnigi
kirjandusteoreetilise arutlemise ahvat-
lev võimalus. 

• 17. juunil toimus Akadeemilise
Rahvaluule Seltsi seminar-retk, mis
viis seekord Karulasse. Sõidu ajal esine-
sid ettekannetega Merili Metsvahi
(„„Meil on siin igal mäel ja igal niidu-
jupil oma nimi”. Endise Karula kihel-
konna rahvaluulest”), Risto Järv („Vaa-
detest Metsamoori Perepargile ja
autentsusproblemaatikale”), Rein Sau-
kas („Kirjandusmuuseumi maja ehitaja-
test, Karula-Kaagjärve mõisnikest von
Grotedest”), Mairi Kaasik („Üheksa
imemuinasjuttu Karula kihelkonnast:
vähe, kuid väärt”) ja Janika Oras
(„Mõni keel Karula „Vanast kandlest””).

• 21. juunil esitlesid Tartu Ülikooli
hungaroloogid Tartus esimest mahukat
ungari-eesti sõnaraamatut: 864 lehe-
küljel on ligi 42 000 märksõna ja roh-
kelt kontekstinäiteid, väljendeid ja fra-
seologisme koos tõlgetega. Ungari
märksõnadele on lisatud ka grammati-
line info. „Ungari–eesti sõnaraamat”
sündis Tartu Ülikooli hungaroloogide
ligi kümme aastat kestnud talgutöö
tulemusena. Sõnaraamatu peatoimeta-
jad on TÜ õppejõud Tõnu Seilenthal ja
Anu Nurk, sõnaraamatu koostamist
rahastasid Eesti Keele Sihtasutus ning
Haridus- ja Teadusministeerium.

• 28. juunil toimus Tartu Ülikoolis
XLIII J. V. Veski päev teemal „Keelekon-
taktid ja eesti keele grammatika”. Ava-
sõnad lausus Helle Metslang. Ettekanne-
tega astusid üles Lembit Vaba (“Läti-
eesti keelekontaktide ilmingud eesti
grammatikas”), Jüri Viikberg („Saksa
keelest eesti keeles”), Helle Metslang
(„Grammatikamuutuste sammud ja
hüpped”), Enn Veldi („Inglise laenudest
eesti keeles Euroopa kontekstis”) ja
Martin Ehala („Keelekontakt veebis:
näiteid varieerumisest sihitise kasuta-
misel”). Pärast ettekandeid käidi Raadi
kalmistul akadeemik J. V. Veski haual.
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