
• 4. veebruaril korraldas Eesti Ter-
minoloogia Ühing Eesti Rahvusraama-
tukogus oskuskeeleseminari. Avasõnad
lausus rahvusraamatukogu juhataja
Janne Andresoo. Tartu Ülikooli eesti-
keelse terminoloogia sihtstipendiumi

komisjoni esimees Peeter Päll rääkis,
kuidas sihtstipendiume saab kasutada
oskuskeelekorrastuse toena. Järgmised
esinejad olid kõik sihtstipendiumi saa-
jad: Tõnu Tamme (TÜ, „Loogika, termi-
noloogia ja mina”), Arne Merilai (TÜ,
„Emakeelne pragmapoeetika”), Silvi
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Salupere (TÜ, „Semiootika oskuskeele
võimalikkusest”), Erkki Luuk (TÜ, „Ter-
minoloogia, optimaalsus ja loomulik-
kus”). TÜ Sihtasutuse juhatuse liige
Ruth Kotsar tegi kokkuvõtte eestikeel-
se terminoloogia sihtstipendiumide ja-
gamise kolmest aastast.

• 4.–5. veebruaril toimus Taevaskoja
seminari- ja puhkekeskuses folkloristi-
de viies talvekonverents „Pärimuslugu
ja ajalugu: piirid, pidepunktid ja tähen-
duste dünaamika”, millega tähistati
Walter Andersoni 125. sünniaastapäeva
ja 90 aasta möödumist Tartu Ülikooli
eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli
asutamisest. Kahepäevasel konverentsil
arutleti folkloristika ja selle uurimisob-
jekti piiride ning olemuse üle. Ettekan-
netes käsitleti rahvaluuleteaduse aren-
gu seisukohalt olulisi pidepunkte (daa-
tumid, isikud, sündmused, mõisted,
suunad jne) ning nende tähendust aja-
loolises või tänapäevases kontekstis.
Piiri mõiste võimaldas rääkida ka uuri-
misvaldkonna äärealadest, sh kokku-
puutepunktidest naaberdistsipliinidega.

• 18. veebruaril korraldas Lääne-
Virumaa Keskraamatukogu Rakveres
konverentsi „Mitmekihiline Jaan
Kross”. Ettekannetega esinesid Odette
Kirss (Virumaa Muuseumid), Maire
Liivamets (Eesti Rahvusraamatukogu)
ja Jaan Krossi tütar Maarja Undusk.
Kuulutati välja Rakvere lugude kogu-
mise konkurss „Rakvere romanss
2010”.

• 20. veebruaril korraldas Tuglase
Selts Helsingis Jaan Krossi 90. sünni-
aastapäevale pühendatud seminari
„Jaan Kross – mälu- ja sõnameister”.
Esinejate hulgas olid tõlkijad, kirjani-
kud ja ajaloolased, nagu Timo Reko,
Sirpa Kähkönen, Juhani Salokannel,
Heikki Rausmaa, Kaisu Lahikainen ja
Jouko Vanhanen. 

• 25. veebruaril anti Eesti Kirjan-

dusmuuseumis välja 2010. aasta rah-
valuule kogumispreemiad, mille said
Kaie Humal Võrtsjärve-äärse pärimuse
kogumise eest ja Hille Tarto ravimtai-
meteemaliste küsitluste materjalide
talletamise eest.

• 25.–27. veebruarini toimus Tallin-
na Ülikoolis 11. rahvusvaheline noor-
filoloogide konverents, kus ettekannete-
ga esinesid tudengid, magistrandid,
doktorandid ja aspirandid Eestist,
Lätist, Saksamaalt, Tšehhist ja Vene-
maalt. Kahes sektsioonis – kirjandus-
ja   keeleteaduse omas – peetud ette-
kanded keskendusid võrdlevale kirjan-
dusteadusele, vene kirjanduse ajaloole,
poeetikale ja lingvistikale. Konverentsi
avas Venemaa Teaduste Akadeemia lii-
ge ning Venemaa TA Vene Kirjanduse
Instituudi (Puškini maja) direktor Vse-
volod Bagno loenguga ”Komparativisti-
ka Puškini majas”.

• 26.–28. veebruarini tähistas Tartu
Ülikooli vene kirjanduse õppetool semi-
nariga Juri Lotmani 88. sünniaasta-
päeva. Slaavi filoloogia osakonna õppe-
jõudude ja doktorantide kõrval esinesid
teadlased Tomskist, Moskvast, Sarato-
vist, Veliki Novgorodist, Triestest, Kie-
list ja Vilniusest. Kätte anti 2010. aas-
ta J. Lotmani stipendium.

• 28. veebruaril peeti Tallinna Üli-
kooli Eesti Humanitaarinstituudi ning
Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituudi
eestvõttel Juri Lotmani mälestussemi-
nari, kus astusid üles Igor Pilštšikov,
Grigori Utgof, Tatjana Kuzovkina, Irina
Belobrovtseva, Olga Utgof, Galina
Ponomarjova ja Aleksandr Danilevski. 

• 28. veebruaril tähistati Vanalinna
Muusikamajas koostöös Tallinnas
tegutsevate soome-ugri rahvaste kul-
tuuriseltsidega „Kalevala” päeva: sel
päeval  1835. aastal kirjutas Elias
Lönnrot soome rahvuseepose „Kalevala”
eessõna. 
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