
• 25.–26. septembril toimus Tartus
konverents „Rahvusvahelised keeled
eurolingvistika ja interlingvistika kon-
tekstis”, mille korraldasid Tartu Üli-
kooli slaavi filoloogia õppetool, Rahvus-
vaheline Interlingvistika Assotsiatsioon
ja Eesti Interlingvistika Selts. Konve-
rentsil osalesid teadlased Eestist, Itaa-
liast, Leedust, Luksemburgist, Saksa-
maalt, Šveitsist ja Venemaalt. Eestiga
ja soome-ugri keeltega oli seotud mitu
ettekannet. Aleksandr Dulitšenko rää-
kis ühiskeele probleemist euro- ja inter-
lingvistika kontekstis. Andreas Künzli
(Basel) uurimus käsitles oktsidentaali
looja Edgar von Wahli suguvõsa. Enn
Ernits analüüsis Udmurtias loodud
soome-ugri plaankeeleprojekti budinos.
Ülo Lumiste ja Leo Võhandu andsid
ülevaate kolmest Eestis loodud tehis-
keelest ja nende loojatest, eriti Jakob
Linzbachist. Eluloolisi andmeid lisas
pojatütar Tiina Linzbach. Teisel konve-
rentsipäeval loodi Jakob Linzbachi
Selts. Ilmus mahukas konverentsikogu-
mik „Interlinguistica Tartuensis IX”,
samuti Tartu Esperanto Seltsi alma-
nahh „Cejano. Rukkilill 5”. Auhinna
Academicus Ariste interlingvistika val-
las said Aloyzas Gudavičius (Šiauliai) ja
Aleksandr Melnikov (Rostov Doni

ääres) ning keelerahu alal Brian R.
Moon (Luksemburg).

• 1. oktoobril kaitses Eneken Laanes
Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja „Lepi-
tamatud dialoogid: subjekt ja mälu
nõukogudejärgses eesti romaanis”. Töö
juhendajad olid Tiina Kirss ja Jüri Tal-
vet, oponendid Cornelius Hasselblatt ja
Thomas Salumets.

• 6. oktoobril pidas Piret Kruuspere
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse
teadusseminaril ettekande „Eesti tea-
ter 20. sajandil”, mille taustaks oli
UTKK uurimisteema „Eesti kultuur 20.
sajandil” raames valmiv eesti teatri-
kunsti suundumuste peatükk.

• 6. oktoobril toimus Tartu linna
haridusosakonna saalis folkloristide
teisipäevaseminar „Jutuvestmine koo-
lis”. Guntis Pakalns kõneles lugude-
jutustamisest koolis Läti kogemuse põh-
jal. Sellest, miks on luguderääkimine
tänapäeval oluline, rääkis Piret Päär.

• 15. oktoobril peeti Tallinnas Tea-
duste Akadeemia majas president Len-
nart Mere 80. sünniaastapäevale pü-
hendatud seminari „Hõbevalge tee-
kond: pärast Pytheast ja Lennart
Merd”. Esinesid Urmas Sutrop (EKI),
Andre Costopoulous (Kanada, McGilli
Ülikool), Richard Villems (Eesti Biokes-
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kus), Siim Veski (TTÜ Geoloogia Insti-
tuut), Mare Kõiva (Eesti Kirjandus-
muuseum) ja Jürgen Mittelstrass (Sak-
samaa, Konstanzi Ülikool).

• 15. oktoobril korraldasid Lõuna-
Eesti Armeenia Rahvusühing, EV Kul-
tuuriministeerium, Tartu Ülikool ja
Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
armeenia kirjakeele rajajale Hatšhatur
Abovjanile pühendatud konverentsi,
kus räägiti nii ta elust ja tegevusest
ning kirjanduslikust pärandist kui ka
TÜ vilistlaste rollist ja mõjust Vene
impeeriumile. Konverentsil esinesid
Kristjan Haller, Armeenia Vabariigi
suursaadik Ašot Galojan, Aadu Must,
Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühingu
esimees Rafik Grigorjan, Eesti Armee-
nia Püha Gregoriuse Apostliku Kiriku
diakon Armen Andranikjan ja Eesti
Armeenia Noorte Liidu juhatuse liige
Hovhannes Halajan. 

• 21. oktoobril pidas Johannes Aaviku
Selts Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloo-
muuseumis kõnekoosolekut. Avasõna-
võtt oli Helgi Vihmalt. Ettekandega esi-
nes Helmi Neetar, kes kõneles  F. J. Wie-
demanni eesti-saksa sõnaraamatust.

• 26. oktoobril peeti Underi ja Tugla-
se Kirjanduskeskuse teadusseminari,
kus ettekandega „Lõpmatuse idee ja
kolmainsuse dogma: taust, seosed,
kujunemine” esines Rein Undusk. 

• 27.–28. oktoobrini toimus Tartu
Ülikoolis kümnes Põhjamaade kaks-
keelsust käsitlev rahvusvaheline kon-
verents, mille põhiteemad olid mitme-
keelsus ja identiteet, teise keele oman-
damine, mitmekeelne haridus, keele-
poliitika ning tõlkimine. Eestis toimus
konverents esimest korda. Kahe päeva
jooksul peeti 46 ettekannet, esinejaid
oli 13 riigist. Plenaarettekannetega esi-
nesid Jyrki Kalliokoski (Helsingi Üli-
kool), Peeter Torop (Tartu Ülikool) ning
Tatjana Tšernigovskaja (Peterburi
Riiklik Ülikool). 

• 28. oktoobril Tartus toimunud
ÕES-i kõnekoosolekul esines Dorothee
Goeze ettekandega „Baltica Marburgi

Herderi-Instituudi kogudes”. Marburgis
asub suurim arhiiv Saksamaal, mis
tegeleb baltica’ga. 

• 29.–30. oktoobrini toimus Kirjan-
dusmuuseumis rahvusvaheline raama-
tuloo konverents „Eesti- ja võõrkeelne
trükis Eesti- ja Liivimaal 1801–1917 /
Estnisch- und fremdsprachige Druck-
schriften in Est- und Livland 1801–
1917”. Esinesid saksa ja eesti teadlased
Tiiu Aarma, Dorothee Goeze, Tiiu Rei-
mo, Ülo Matjus, Toivo Meikar, Vello
Paatsi, Erki Tammiksaar jt.

• 30.–31. oktoobrini korraldas Võru
Instituut koostöös Tartu Ülikooliga
Võrus rahvusvahelise konverentsi „Väi-
kesed keeled mitmekeelses ühiskon-
nas”. Esinejaid oli Eestist, Soomest,
Udmurtiast, Norrast ja Saksamaalt.
Väikeste keelte ja mitmekeelse ühis-
konna temaatikat vaadeldi põhiliselt
sotsiolingvistika, grammatika, keele-
korralduse ja keelepoliitika vaatenur-
gast, käsitleti ka keelevähemuste iden-
titeedi küsimusi, väikeste keelte kohal-
olekut ja toimimist meediaväljas. Kon-
verents juhatas sisse võru keele nädala,
mille ettevõtmised toimusid 30. oktoob-
rist 6. novembrini  vanal Võrumaal.

• 30. oktoobrist 1. novembrini toimus
Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline kon-
verents „Eessõnad ja arvustused kui
sotsiaal- ja humanitaarteaduste läve-
pakud”. Konverentsil võeti luubi alla
eessõnad ja arvustused omaette täie-
õiguslike tekstidena, mis suhestuvad
kultuuriga semantilise pidevuse või
katkestuse kaudu just nimelt tänu oma
piiril asetsevale iseloomule. Jättes kõr-
vale kirjanduslikud tekstid, laiendati
analüüsihaaret distsipliinide- ja kultuu-
ridevahelisel suunal, nagu antropoloo-
gia, sotsioloogia ja ajalugu. Üks pea-
külalisi oli Kevin Dwyer (Kairo Ameeri-
ka Ülikool). Osalejaid oli Eestist, Soo-
mest, Prantsusmaalt, Itaaliast, Saksa-
maalt, Põhja-Aafrikast jm. Konverentsi
korraldasid Tallinna Ülikooli Germaa-
ni-Romaani Keelte ja Kultuuride Insti-
tuut ning Eesti Humanitaarinstituut.
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