
• 28. veebruarist 1. märtsini toimus
Tartu Ülikoolis 15. korda Juri Lotmani-
le pühendatud rahvusvaheline seminar,
millel osales teadlasi Soomest, Saksa-
maalt, Lätist, Venemaalt ja Eestist.
Peeti 30 ettekannet vene kirjandus- ja

kultuuriajaloost ning kultuurisemiooti-
kast. Ettekannete lai teemadering puu-
dutas Juri Lotmani rikkalikku pärandit. 

• 29. veebruaril Eesti Kirjandusmuu-
seumis toimunud pidulikul aktusel
andis Eesti Vabariigi president Toomas
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Hendrik Ilves kätte Eesti Vabariigi pre-
sidendi preemia parimatele rahvaluu-
lekogujatele Anna Rinnele, Maret Leh-
tole ja Jaan Malinile. Kokkuvõtte 2007.
aastal Eesti Rahvaluule Arhiivi laeku-
nud kaastöödest tegi Astrid Tuisk. Üri-
tusel esitleti ka kaht uut Eesti Kirjan-
dusmuuseumi väljaannet: Mari Sarve
monograafiat „Loomiseks loodud: regi-
värsimõõt traditsiooniprotsessis” ja
Mari-Ann Remmeli koostatud raama-
tut „Mõisalegendid. Harjumaa”.

• 4. märtsi Emakeele Seltsi Tartus
toimunud ettekandekoosolek oli pühen-
datud Tiit-Rein Viitso 70. sünnipäevale.
Ettekannetega esinesid Karl Pajusalu
(„Tiit-Rein Viitso tuhat keelt”), Valts
Ern!treits („Tiit-Rein Viitso ja liivi kir-
jakeele kujunemine”) ja juubilar ise
(„Keeleteadus kui katsetuste ja eksitus-
te tee”). 

• 5. märtsil toimus Eesti Lastekirjan-
duse Keskuses lastekirjanduse aasta-
koosolek. Ettekannetega esinesid Jaani-
ka Palm („Loe ära loe!: Eesti lastekir-
jandus 2007”), Kätlin Kaldmaa („Paa-
beli laste raamatukogu: Lastekirjandu-
se tõlked 2007”), Viive Noor („Kaunita-
rid ja koletised: Eesti lasteraamatu-
illustratsioon 2007”).

• 5. märtsil esines Fenno-Ugria hõi-
muklubis Vilja Oja ettekandega „Lääne-
meresoome keeleatlas ja Euroopa keel-
te atlas”. 

• 10. märtsil jagas Tartu Ülikooli
Sihtasutus teist aastat välja eestikeelse
terminoloogia sihtstipendiume kokku
90 000 krooni väärtuses. 2008. aasta
stipendiumid pälvisid TÜ doktorandid
Lauri Laanisto ja Kaarel Veskis ning
magistrant Heilo Altin, TÜ arhiivindu-
se dotsent Kurmo Konsa ning TLÜ dok-
torandid Anastassia Zabrodskaja ja
Anni Oja. Positiivsena märgiti, et see-
kord polnud taotlejate seas pelgalt kee-
leteadlased, vaid ka teiste erialade
esindajaid, kes on eestikeelse termino-
loogia arendamise oma südameasjaks
võtnud. 

• 11. märtsil Kirjandusmuuseumis
toimunud folkloristide teisipäevasemi-
naril tutvustas Eda Kalmre 2007. aas-
ta lõpupoole ilmunud raamatut „Folk-
lore/Cinema. Popular Film as Vernacular
Culture”. Raamatu artiklid püüavad
ühendada akadeemilise folkloristika ja
filmiuuringute lähenemisnurgad ja
-perspektiivid.

• 12. märtsil toimus Tartus Õpetatud
Eesti Seltsi ettekandekoosolek. Piret
Toomet kõneles Pál Huvfalvy raama-
tust „Reis Läänemere provintsidesse”.

• 14. märtsil tähistati Eesti Kirjan-
dusmuuseumis emakeelepäeva, kus
meenutati selle päeva tähistamise alga-
tajat, kauaaegset õpetajat, hiljuti meie
hulgast lahkunud Meinhard Laksi.
Esitleti ka Emakeeleõpetuse Infokesku-
se toimetiste sarjas ilmunud artikli-
kogumikku „Mihkel Kampmaa ja tema
pärand”. Väljaandest ja selle valmimi-
sest kõneles kogumiku koostaja Vaike
Birk. Virumaa esindus andis Eesti Kir-
jandusmuuseumi hoiule Eesti Vabariigi
90. sünnipäevaks valminud regilaulu
„Viru regi”, mille loomisel osales 650
inimest üle Eestimaa ja kaugemaltki. 

• 14. märtsil toimus Rahvusraama-
tukogus keeleseminar teemal „Meie
keeleline tulevik”. Esinesid Signe Suur-
söödi („Uurimusi eesti keele ajaloost”),
Irene Käosaar („Eestikeelne haridus
muukeelsele elanikkonnale”), Peep
Nemvalts („Eestikeelsus – meelsus või
„projekt”?”), Ivan Makarov („Eesti kee-
le omandamine või omaksvõtmine”) ja
Kristiina Ross („Estofiiliast Euroopas
ja Eestis”).

• 14. märtsil leidis Tallinna Ülikoolis
aset Eesti Filoloogia Teadusliku Üliõpi-
lasseltsi korraldatud üliõpilaskonve-
rents. Emeriitprofessor Mati Hint
andis tänavustele laureaatidele kätte
Jakob Prantsu nimelised stipendiumid
hea õppeedukuse eest. Ettekannetega
muutuvast eesti keelest, keele varieeru-
misest ja stiilidest, keeletüpoloogiast,
kirjanduse suundadest ning keele ja
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kirjanduse seostest esinesid TLÜ eesti
keele ja kultuuri instituudi bakalau-
reuseõppe üliõpilased ja magistrandid.
Ühe emakeelepäeva üritusena korral-
das professor Martin Ehala kõigile
huvilistele etteütluse. 

• 14. märtsil Eesti Rahva Muuseumi
emakeelepäeval esinesid kirjanikud
Olavi Ruitlane ja Aapo Ilves kavaga
„Võro pavver”.

• 17. märtsil korraldas Tallinna Üli-
kooli eesti keele ja kultuuri instituut
konverentsi „Eesti kirjandus 1930.
aastatel: realism ja selle hargnemisi”.
Esinejateks olid Toomas Liiv („1930-
ndate realismi erijooni”), Tiit Hennoste
(„Elulähedusest rahvuslähedusele. Kir-
jandusideoloogiast tähistevahetuse ae-
gu”), Virve Sarapik („Piltkunste mõjuta-
nud rahvusluse ideed –  1930-ndate ja
1910-ndate võrdlus”), Rein Veidemann
(„Albert Kivikase „Nimed marmortahv-
lil” kui eesti (kirjandus)kultuuri tüvi-
tekst”), Anneli Kõvamees („Vabadussõda
1930-ndate aastate eesti romaanis”),
Mirjam Hinrikus („A. H. Tammsaare
soolisustatud modernsuskogemusest
1930-ndate romaanides”) ja Elo Lind-
salu („Naiskunstniku problemaatika
Leida Kibuvitsa romaanis „Paradiisi
pärisperenaine””).

• 18. märtsil, Tallinna Ülikooli sün-
nipäeval, kuulutati välja Tallinna Üli-
kooli kirjandusauhinna võitjad. Algupä-
rase ilukirjanduse vallas pälvis auhinna
romanist, luuletaja ja tõlkija, TLÜ dok-
torant Maarja Kangro luulekoguga

„Tule mu koopasse, mateeria”. Tõlke-
preemia sai kirjanik ja tõlkija Arvo Val-
ton tõlkesarjade „Väikeste rahvaste
suur kirjandus” ja „Noorte luule” eest
ning projekti „Eesti kirjandus soome-
ugri keeltes” vedamise eest. 

• 19. märtsil esines Fenno-Ugria
Hõimuklubis Juri Gordejev ettekandega
„Marikeelsed kohanimed Marimaa
kaardil”. 

• 27. märtsil toimus Eesti Keele
Instituudi saalis Emakeele Seltsi aasta-
koosolek. Akadeemilises osas pidas
Karl Pajusalu ettekande „Lähedane lii-
vi keel”. Tiit-Rein Viitso tutvustas liivi
albumit. Ametlikus osas andis ES-i 88.
tegevusaastast aru seltsi teadussekre-
tär Annika Hussar. Järgnes revisjoniko-
misjoni aruanne, liikmeksoleku küsi-
muste ja liikmemaksu määramise aru-
tamine, keeletoimkonna vanema ja re-
visjonikomisjoni valimine. 

• 28.–29. märtsil leidis Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis aset Underi ja
Tuglase Kirjanduskeskuse ja Kirjan-
dusmuuseumi korraldusel konverents
„Marie Under ja eesti luule sada aas-
tat”. Esinejate hulgas olid Sirje Kiin,
Hando Runnel, Tiina Kirss, Katre Väli,
Aigi Heero, Peeter Torop, Maria-Kristii-
na Lotman, Janika Kronberg, Anneli
Mihkelev, Triin Soomets, Satu Grün-
thal, Arne Merilai, Rutt Hinrikus, Lee-
na Kurvet-Käosaar, Jürgen Rooste.
Vaadata sai näitusi „Kunst Marie
Underi kodus” ja „Marie Underi kirjan-
duslik pärand”.

317

RINGVAADE 4-08  4/8/08  2:07 PM  Page 317




