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• 7. aprillil Kirjandusmuuseumis
peetud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
kõnekoosolekul esinenud Merili Mets-
vahi, Pihla Maria Siim ja Ergo-Hart
Västrik vahendasid reisi- ja konverent-
simuljeid Kirde-Indiast.

• 13. aprillil toimus Tartus Villem
Reimani 150. sünniaastapäevale pü-
hendatud Õpetatud Eesti Seltsi koos-
olek. Valve-Liivi Kingisepp pidas ette-
kande „Villem Reiman ja eesti vana
kirjakeel”.

• 14. aprillil tähistati Tallinna Üli-
koolis ersa keele päeva. Ersa keelest ja
meelest kõnelesid TLÜ Eesti Humani-
taarinstituudi kultuuride uuringute
doktorandid Natalia Abrossimova ja
Natalia Ermakov. 

• 14. aprillil Tallinnas toimunud
UTKK seminaril esines Anneli Mihkelev
teemal „Kirjandustekst identsust loomas”.

• 15.–17. aprillini korraldas Tartu

Ülikooli keeleteaduse, filosoofia ja
semiootika doktorikool rahvusvahelise
noorte filoloogide konverentsi. Esine-
jaid oli lisaks Eestile Venemaalt, Valge-
venest, Tšehhist, Poolast, Lätist, Itaa-
liast ja Jaapanist. Avaettekanne oli
Venemaa Riikliku Humanitaarülikooli
dotsendilt Jekaterina Ljaminalt („Poee-
di surm: Krõlovi juhtum”). Konverentsi
töö toimus  kirjandus- ja keeleteaduse
sektsioonis. Noorteadlased käsitlesid
nii keskaja kui ka tänapäeva vene kir-
jandust, samuti teksti intertekstuaal-
set analüüsi, vene grammatikat, sõnade
etümoloogiaid ning tõlkimis- ja õpeta-
misprobleeme.

• 19. aprillil Kirjandusmuuseumis
toimunud folkloristide teisipäevasemi-
naril kõneles Eesti Rahva Muuseumi
teadussekretär Agnes Aljas teemal
„Kaasav kogumine ja välitööd”. Esineja
tutvustas tänapäeva argielu dokumen-
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teerimist ja viimaste aastate ERM-i
välitööde praktikat ning vajadusi. 

• 21. aprillil kõneldi Tallinnas toi-
munud UTKK seminaril ajalooromaa-
nist kui kultuurimälu meediumist. Esi-
nesid Eneken Laanes („Ajalooromaani
uurimisest: Walter Scott”), Tiina Kirss
(„Postkolonialism ja ajaloo(line) ro-
maan: Rushdie, Jha, Djebar”), Linda
Kaljundi („Henriku Liivimaa kroonika
ja Balti ajalood: märkmeid kroonika ja
kultuurimälu suhetest”) ja Tiina-Mall
Kreem („Kuivõrd Eesti kunstiajalugu
tunneb ajaloopildi žanri?”).

• 23. aprillil tähistas üliõpilasselts
Sakala Tartus teaduskonverentsiga
germanisti, luuletaja ja tõlkija, seltsi
vilistlase Rein Sepa 90. sünniaastapäe-
va. Ettekannetega esinesid Alar Maas
(„Rein Sepp ja Eesti”), Lauri Pilter
(„Rein Sepa algupärase luule geopsüü-
hilisi ühendusjooni Thomas Hardy lüü-
rikaga”), Mart Kuldkepp („Vanapõhja
kirjanduse tõlkeloost ja selle tähendu-
sest eesti kultuurile”), Tarmo Kulmar
(„Skandinaavia jumalatepere: võrdlus-
jooni muu maailmaga”), Vladimir Sazo-
nov („Lohe tapmisest hetiidi mütoloo-
gias (müüt Tešubist ja Illujankast) ja
mütoloogilistest paralleelidest teiste
indoeuroopa rahvastega”) ja Peeter Es-
pak („Traagiline eeposekangelane –
pärit muistsest Sumerist 2000 eKr”). 

• 27. aprillil toimus Väike-Maarjas
traditsiooniline F. J. Wiedemanni keele-
auhinna keelepäev. Ettekandega esine-
sid 2011. aasta laureaat Tiit-Rein Viit-
so („Eesti keeleruumi kujunemine”) ja
auhinna kandidaat Valve-Liivi Kingi-
sepp („Huvitav eesti vana kirjakeel”).

• 27. aprillil pidas Emakeele Selts
Tallinna Ülikoolis eripedagoogika teema-
lise kõnekoosoleku. Esinesid Anna Maria
Ülviste („Ütluse pragmaatilise tähenduse
mõistmine toimetulekuõppe III kooliast-
me õpilastel”), Piret Soodla („Eesti laste
pildipõhised narratiivid keelepädevuse
näitajana üleminekul lasteaiast kooli”) ja
Mairi Männamaa („Verbaalsete võimete
hindamine mõistete äraarvamise testi

näitel. Testi kasutamine erinevates kon-
tekstides ja gruppides”).

• 27. ja 28. aprillil korraldasid Eesti
Rahva Muuseum ja Eesti Kirjandus-
muuseum igakevadise noorte folkloristi-
de ja etnoloogide konverentsi „Noorte
hääled”. Kuuendat korda toimunud
konverentsil esinesid noored uurijad
Eesti ülikoolidest ja uurimisasutustest
(Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti
Kunstiakadeemia, Eesti Kirjandus-
muuseum) ning samuti Indiast ja
Ungarist. Ettekannetes käsitleti täna-
päeva folkloori küsimusi, identiteeti ja
religiooni, nõukogude aja mäletamise
erinevaid tahke ning Eesti uute kultuu-
rinähtuste analüüsi. 

• 28.–29. aprillil toimus Tallinnas
Eesti Keele Instituudi ja Tallinna Üli-
kooli korraldusel 10. rahvusvaheline
rakenduslingvistika konverents. Kut-
sutud ettekannetega esinesid Riho
Grünthal (Helsingi Ülikool), Martin
Ehala (TÜ), Nick Andon (King’s College,
London) ja Ulla Richardson (Jyväskylä
Ülikool). Ettekanded oli koondatud
sektsioonidesse „Leksikograafia ja kee-
levara”, „Keeletehnoloogia”, „Tõlkimi-
ne”, „Diskursuseanalüüs” ning „Keele-
oskus ja keeleomandamine”. Kolmes
tööpajas käsitleti teise keele omanda-
mist, lapsekeelt ja sotsiolingvistikat.

• 28.–29. aprillil korraldas Tartu
Ülikooli klassikalise filoloogia osakond
seminari Aristotelese „Retoorika” tõlki-
misest. Osalesid Aristotelese tõlkijad ja
uurijad Lätist, Leedust, Rootsist, Soo-
mest ja Šveitsist. Seminari eesmärk oli
korrastada retoorikaterminoloogiat ning
leida lahendusi erinevatele retoorilise
argumentatsiooni probleemidele.

• 29. aprillil tähistati Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis sümpoosiumiga
„Merilai tähendus” Arne Merilai 50.
sünnipäeva. Ettekannetega esinesid
Berk Vaher, Maia Tammjärv, Janika
Kronberg, Hasso Krull, Neeme Lopp ja
Anneli Saro. Toimus ka juubilari artik-
likogumiku „Õnne tähendus. Kriitilisi
emotsioone 1990–2010” esitlus.

RINGVAADE 5-11_Layout 1  29.04.11  13:52  Page 399




