
• 10. mail anti Eesti Lastekirjandu-
se Keskuses üle Muhvi auhind Tallinna
Ülikooli õppejõule, kirjandusteadlasele
Ave Mattheusele. Muhvi auhinnaga
tunnustatakse lastekirjanduse ja laste
lugemise temaatika trükisõnas valgus-
tajaid. Ave Mattheus on tegelnud laste-
kirjanduse süvauurimisega. Ta on vaa-
delnud tüdrukute- ja poistekirjandust
soouurimuslikust aspektist, analüüsi-
nud noorteraamatuid, uurinud eesti
lastekirjanduse tekke- ja arengulugu,
huvitunud eesti lastekirjanduse ret-
septsioonist saksa kultuuriruumis.

• 14. mail toimus Münchenis Ema-
keele Seltsi keelepäev. Eestist esinesid
ettekannetega Tõnu Tender („Mitme-
keelsusest Eestis Euroopa Liidu mit-
mekeelsuse ideaali taustal”), Heli Laa-
nekask („Üks kiri, kaks keelt: eesti ja
saksa keel”), Kristiina Praakli („Mitme-
keelsest keelekasutusest Soome esime-
se põlvkonna eestlaste keele näitel”),
Tiit Hennoste („Sõnad kõnes ja sõnad
kirjas”), Maigi Vija („Lapse keele aren-
gust kakskeelsuse tingimustes”) ja
Krista Kerge („Rikas keel, vaene keel”).
Piret Suidt andis ülevaate Müncheni
eesti laste keelest.

• 18.–20. mail peeti Tallinna Ülikoo-
li (EHI) ja Eesti Kirjandusmuuseumi
korraldusel Tallinna Ülikoolis rahvus-
vaheline IABA (The International Auto/

Biography Association) Euroopa haru
konverents „Trajectories of (Be)longing:
Europe in Life Writing”. Konverentsi
üheks plenaarkõnelejaks oli prantsu-
se autobiograafiateadlane Philippe Le-
jeune. Teiste plenaarettekannetega esi-
nesid Alfred  Hornung (Mainzi Ülikool)
ja Vieda Skultans (Bristoli Ülikool).
Eesti plenaarkõneleja oli Merle Karu-
soo, kes tõi lisaks ettekandele vaataja-
te ette minilavastuse „Meie, elulookirju-
tajad”, mis põhines kursusel „Kuidas
kirjutada elu?” kirjutatud elulugudel,
mida esitasid lugude autorid ise. Eesti-
poolne korraldaja oli Leena Kurvet-
Käosaar, ettekanded pidasid Eve
Annuk, Ruth Hinrikus, Maris Saag-
pakk ja Aija Sakova, ümarlauas kõneles
Tiina Ann Kirss. IABA ülemaailmne
konverents toimub järgmisel suvel Can-
berras.

• 24. mail toimus Eesti Kirjandus-
muuseumi ja Karl Ristikivi Seltsi kor-
raldusel Tartus konverents „Muusad ja
marionetid: Arno Vihalemm 100”. Ette-
kannetega esinesid Andres Ehin („Ööga
üks”), Arne Merilai („Bipolaarne pagula-
ne”), Maia Tammjärv („Kunstimees kui
luulekuju”), Ene Asu-Õunas, Reet Mark
(„Tee kaljude juurde”), Janika Kronberg
(„Palendav Viha”), Sirje Olesk („Üksi
teiste seas”) ja Helga Nõu („Muhe mees
Pärnust. Kirjadest ja muust”). Vaadati
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Enn Nõu filmi „Ystadis, Vihalemma
pool”. Äsja ilmunud Arno Vihalemma
kogutud luuletuste ilmumise puhul
kõneles Joel Sang. 

• 26. mail peeti Eesti Kirjandusmuu-
seumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi
aastakoosolek. Piret Voolaid pidas ette-
kande „Eesti mõistatused muutuvas
kultuurikontekstis”. Esmakordselt välja
antava Eesti folkloristika aastapreemia
2010/2011 sai Tartu Ülikooli eesti ja
võrdleva rahvaluule osakonna dotsent
Tiiu Jaago, kelle teadustegevus on
olnud erakordselt viljakas, mitmekülg-
ne ning folkloristika piire avardav.

• 27.–28. maini peeti Käsmus Kirja-
nike Liidu loomemajas uTKK moodsa
eesti kirjanduse seminar „A. H. Tamm-
saare „Juudit” (1921)”. Esimesel päeval
kõneles Anneli Mihkelev interteks-
tuaalsusest ja interdiskursiivsusest
„Juuditis” ning Piret Kruuspere A. H.
Tammsaare „Juuditi” teatriretseptsioo-
nist. Toimus vestlus Kersti Kreismanni
(Juuditi osatäitja ugala teatri 1983.
aasta lavastuses), Andres Noormetsa
(ugala teatri 1999. aasta „Juuditi”
lavastaja) ja Garmen Taboriga (Estonia
teatri 2006. aasta „Juuditi” peaosatäit-

ja). Teisel seminaripäeval esinesid
Maarja Vaino („Saatusejumalanna mo-
tiiv A. H. Tammsaare loomingus „Juudi-
ti” näitel”), Kai Stahl („Susanna lugu
modernsuse kontekstis”), Mirjam Hinri-
kus („Maskuliinsuse kriisist A. H.
Tammsaare loomingus ja „Juuditis””),
Jaanus Adamson („Mida Juudit tahab?
A. H. Tammsaare „Juudit” ja psühho-
analüüs”) ja Paul-Eerik Rummo („Juu-
dit ja Tiina (lavastuse „Ramilda Rimal-
da” näitel)”).

• 30. mail kaitses Mare Kalda Tartu
Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide
instituudis doktoriväitekirja „Rahva-
jutud peidetud varandustest: tegude
saamine lugudeks”. Juhendaja Jürgen
Beyer (TÜ raamatukogu), oponendid
Tiina Peil (Tallinna Ülikool) ja Irma-
Riitta Irene Järvinen (Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura).

• 31. mail peeti Tartus Emakeele
Seltsi kõnekoosolek teemal „Keeltest,
kohanemisest ja hoiakutest”. Ettekan-
ded pidasid Kadri Sõrmus („uusimmig-
rantõpilaste kohanemine Eesti koolis”),
Helena Sulkala („Lõuna-Eesti koolilas-
te keelehoiakuist”) ja Kadri Koreinik
(„Keeleideoloogiatest ja oma keelest”).
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