
• 1. veebruari folkloristide teisipäe-
vaseminaril Kirjandusmuuseumis kõ-
neles Mare Kõiva käsikirjalistest nõia-
ja maagiaraamatutest.

• 3.–4. veebruaril toimus Jõgevestel
eesti folkloristide VI talvekonverents
„Pärimus ja internet”. Kahepäevane
konverents oli pühendatud interneti
uurimisele ja folkloristlikele netiväljun-
ditele, tähistati ka viieteistkümne aas-
ta möödumist Eesti esimese ja seni ain-

sa folklooriserveri (Haldja server aad-
ressil http://www.folklore.ee) käivitami-
sest. Konverentsil astusid üles paljud
praegu tegutsevad eesti rahvaluule-
uurijad Eesti Kirjandusmuuseumist,
Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja
ka üks esineja Eesti Põllumajandus-
muuseumist.

• 8. veebruari folkloristide teisipäeva-
seminaril tutvustas Kadri Tüür faili-
repositooriumi. Kirjandusmuuseumis
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eelmisest kevadest edenenud digiteeri-
misprojekt „Eesti trükise Punase Raa-
matu ja eesti kultuuri käsikirjaliste
alliktekstide säilivuse ja kättesaadavu-
se tagamine” on jõudnud sinnamaale, et
esialgsel kujul valminud failirepositoo-
riumis leiduvad 105 säiliku digitaalsed
tagatis- ja kasutuskoopiad.

• 9. veebruaril kõnelesid Tartus Õpe-
tatud Eesti Seltsi koosolekul Kristiina
Praakli ja Jüri Viikberg koguteose
„Eestlased ja eesti keel välismaal”
(2010) saamisloost, selle autoreist ning
sisust, puudutasid väliseestlaste keele
uurimise nüüdisseisu ning heitsid pilgu
tulevikku. Lähemalt võeti kõne alla inter-
distsiplinaarne uurimisprojekt ELDIA
(European Language Diversity for All),
mille fookuses on Euroopa soome-ugri
vähemus- ja vahendajakeeled.

• 9. veebruaril Eesti Keele Instituu-
dis toimunud seminaril pidas Albert
Kampe ettekande eesti ja läti piiblitõl-
ke võrdlusest. 

• 15. veebruari folkloristide teisipäe-
vaseminaril kõneles Reet Hiiemäe tee-
mal „Kommertsmaailma sõnumitoojad.
Inglite kujutamine tarbijareklaamides”. 

• 16. veebruaril korraldas Hõimu-
klubi neenetsi õhtu, kus Olev Remsu
tutvustas oma raamatut „Minu Neenet-
simaa”. Neenetsitest kõneles neenetsi
keele uurija, EKI teadur Sven-Erik
Soosaar. Esitati filmikatkeid neenetsi-
test ja kuulati metsaneenetsite kuul-
saima poeedi Juri Vella luuletusi.

• 17. veebruaril kuulati Tartus Eesti
Akadeemilises Usundiloo Seltsis järje-
kordset loengut sarjast „Religioonid ja
ühiskonnad II”. Aado Lintrop kõneles
teemal „Usundid kohtuvad Okunjovos.
Üks religioosse sünkretismi näide täna-
päeva Venemaal”. Omskist u 250 km
põhja pool Tara jõe kaldal asuvast väi-
kesest külast Okunjovost on saanud
palverännakute sihtpunkt, kus viivad
oma rituaale läbi Šri Babadži jüngrid,

uuspaganad, vanausulised ja õigeusk-
likud.

• 21. veebruaril korraldasid Eesti
Kirjanike Liit ja EÜS Veljesto Tallinna
Reaalkoolis Ilmar Mikiveri mälestu-
seks kirjandusliku pealelõuna „Mees,
kes hoidis”. Sõnavõttudega esinesid
Ilmar Malin, Tiit Hennoste ja Vello
Salo ning Reaalkooli õpilased Kaarel
Erik Hunt ja Henri Kuus.

• 23. veebruaril peeti Tartus Akadee-
milise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek.
Muistendite pildilisest küljest kõneles
Eesti Rahvaluule Arhiivi töötaja Mari-
Ann Remmel.

• 24. veebruaril anti üle J. F. Wiede-
manni keeleauhind TÜ emeriitprofes-
sorile Tiit-Rein Viitsole, kelle kandida-
tuuri esitasid Emakeele Selts ja Tartu
Ülikool. T.-R. Viitsole otsustati auhind
määrata eesti keele kujunemisloo uuri-
mise ning hääliku- ja vormisüsteemi
kirjeldamise ja võimalusterohkusele
osutamise eest, samuti teravakeelselt
otseütleva seismise eest lühimälulisuse
vastu eesti keele asjade ajamisel oma
riigis ja välismaal, põhimõttekindla
keelekorralduse, täpse toimetustöö ja
veetleva akadeemilisuse eest.

• 26.–28. veebruarini korraldas Tartu
Ülikooli vene kirjanduse õppetool 18.
korda rahvusvahelise Juri Lotmani
seminari. Tartusse saabus slaviste ja
semiootikuid nii Eestist  kui ka Saksa-
maalt, Soomest, Venemaalt ja Ukrai-
nast. Seminari kavas oli 30 ettekannet
Juri Lotmani huviorbiiti kuulunud tee-
madel: teksti poeetika ja semiootika,
värsiõpetus, kultuurisemiootika, filmi-
semiootika, intertekstuaalsed ning kir-
jandusi kõrvutavad uurimused jm. Mai-
nekate Venemaa teadlaste (Ermitaaži
asedirektori Georgi Vilinbahhovi, Mosk-
va professorite Andrei Nemzeri, Oleg
Lekmanovi, Fjodor Uspenski jt) kõrval
esinesid ka Eesti slavistid.
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