
• 5. novembril toimus Kirjandus-
muuseumis Akadeemilise Rahvaluule
Seltsi kogumiskonverents, mille tee-
maks olid 2009. aasta kohapärimus-
kesksed välitööd Juuru kihelkonnas,
etnobotaanilised ja etnoloogilised väli-
tööd Eestis, kogumismatkad Komimaa-
le ja Vepsamaale. Lisaks sellele kõneldi
veel Assami templilegendidest ning pal-
verändudest Santiago de Compostelas-
se. Konverentsi lõpetas filmi „Seto
saaja’ 2009” esilinastus (filmi autorid
Aado Lintrop ja Janika Oras). 

• 5. novembril korraldas TLÜ eesti
keele ja kultuuri instituut V muutuva
keele päeva. Ettekanded jagunesid kol-
me sektsiooni: „Juhuslikud muutused
keeles”, „Regulaarsed vastuolud tegeli-
ku keelekasutuse ja normatiivse reegli
vahel” ja „Keelesüsteemi olemuslik või
välismõjuline muutumine”.

• 5. novembril toimus Tartus SA
Domus Dorpatensis majas üritustesarja
„Schiller 250” raames kõnekoosolek
„Schiller, Goethe ja Weimari klassika”.
Esines Ave Mattheus (Tallinna Üli-
kool). Üritusel tutvustati ka Tartu Sak-
sa Kultuuri Instituudi hiljuti avatud
Goethe tuba.

• 11. novembril toimus Õpetatud
Eesti Seltsi ettekandekoosolek, kus esi-
nes Tarmo Piir teemal „Villem Reimani
ja Jakob Hurda kirjavahetus aastatel
1884–1904”. Vaatluse all oli kirjavahe-
tus eesti aja- ja kultuuriloos nende
kahe mehe kirjavahetuse näitel, seal-
hulgas ka kirjavahetuste uurimine
ning publitseerimine Eestis üldiselt.

• 13.–14. novembril peeti Käsmu loo-
memajas Underi ja Tuglase Kirjandus-
keskuse tekstiseminari „Friedebert
Tuglase „Felix Ormusson” (1915)”.
Ettekannetega esinesid Tiit Hennoste,
Kaia Sisask, Ulrike Plath, Maarja Vai-
no, Mirjam Hinrikus, Tiina Kirss, Virve
Sarapik, Kadri Tüür, Piret Kruuspere,
Katrin Puik, Jaan Undusk ja Rein
Undusk.

• 17. novembril pidas Elle Vaht Kir-
jandusmuuseumi folkloristide teisipäe-
vaseminaril ettekande loitsude retoori-
kast. Tema täpsemaks teemaks oli fraa-
sirütm ning selle saavutamise võtted
põhiliselt uusassüüria ja atika loitsu-
korpuste põhjal, samuti ka rütmi funkt-
sioon loitsudes üldse.

• 19. novembril korraldas Emakeele
Selts Tallinna Ülikoolis kõnekoosoleku
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„80 aastat keeletoimetajaid”, kus kõnel-
di sellest, mis üldse on keeletoimetami-
ne (Heido Ots), kuidas TLÜ-s keeletoi-
metajaid koolitatakse (Reili Argus) ja
kuidas keeletoimetajast võib saada
ettevõtja (Anu Rooseniit, Anu Vane).

• 24. novembri teisipäevaseminaril
Kirjandusmuuseumis kõneles Helen
Hanni projekti Radar raames tehtud
sise- ja välitöödest Lahemaa mälu-
maastikel. 2008. aasta augustis algas
projekti Radar koostöö Lahemaa rah-
vuspargiga, mis jääb endiste Kuusalu,
Kadrina ja Haljala kihelkondade alale.
Koostöö eesmärk oli kokku koguda ja
digiteerida Kirjandusmuuseumi arhii-
vides leiduv kohapärimus Lahemaa
kohta ning see maastikul kaardistada.

• 25. novembril toimus Tallinna Üli-
koolis järjekordne tekstipäev „Teksti-
uurimus ja kool”. Esinesid Krista Ker-
ge, Mihhail Kremze, Katrin Aava,
Helin Puksand ja Merle Kaldjärv
(TLÜ) ning Kersti Lepajõe ja Tiina Ale-
kõrs (TÜ).

• 25. novembril korraldas Eesti Kee-
le Instituut rahvusvahelise konverentsi
„Finiitsus ja mittefiniitsus soome-ugri
keeltes”, mis oli jätkuks eelmisel aastal
toimunud konverentsile. Esinejate hul-
gas oli keeleteadlasi Hollandist, Tai-
maalt, Poolast, Soomest, Prantsus-
maalt, Saksamaalt. Eestit esindas
Erkki Luuk Tartu Ülikoolist.

• 26. novembril tutvustas Jaan
Undusk Adamson-Ericu muuseumis
Friedebert Tuglase kommenteeritud
autoriantoloogiat „Tsenseerimata Tug-
las”.

• 26.–27. novembrini peeti EKI-s
finiitsuse konverentsi sõsarüritusena
uurali keelte tüpoloogiapäevi, mille see-
kordne teema oli leksikaalne tüpoloo-
gia. Tüpoloogiapäevade korraldajate
eesmärk on edendada üksikutele uura-
li keeltele spetsialiseerunud keeletead-
laste ning keeleteaduse teoreetilistes
valdkondades uurali keelte andmetest
huvitatute vastastikust teadlikkust,
dialoogi ja koostööd. Kavas oli ka pos-
sessiivtarindite minisessioon ning
ümarlauadiskussioon uurali tüpoloo-
giaandmebaasi teemal.  Esinesid tead-
lased Helsingi, Turu, Amsterdami,
Pavia ülikoolist, Peterburi Riiklikust
Ülikoolist, Pariisi 3. ja 4. ülikoolist.
Eestist olid ettekanded Urmas Sutro-
pilt, Ülle Viksilt ja Anne Tammelt
(EKI), Tuomas Huumolt ja Helle Mets-
langilt (TÜ) ning Kristiina Bernhard-
tilt (TEA kirjastus).

• 27. novembril korraldas Tartu Üli-
kooli keelekeskus erialakeelte konve-
rentsi „Üldkeele ja erialakeele erisus”.
Oma kogemusi jagasid TÜ, Tallinna
Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja
Sisekaitseakadeemia keelekeskuse õp-
pejõud, samuti Vilniuse ja Helsingi üli-
kooli lektorid.

• 27. novembril kaitses Tartu Üli-
kooli kultuuriteaduste ja kunstide insti-
tuudis Ave Tupits doktoritöö teemal
„Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste
kujunemine, kogumis- ja uurimistöö
kulg Eestis 20. sajandil”. Juhendaja
prof Ülo Valk (TÜ), oponendid Mall
Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum) ja
Ain Raal (TÜ farmaatsia instituut).
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