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• 25.−28. juulini kogunesid Oulusse
soome-ugri kirjanikud pidama kongressi
„Kirjandus piirijoonel”. Eestist osalesid
kongressil lisaks Soome-Ugri Kirjandus-
te Assotsiatsiooni presidendile Arvo Val-
tonile luuletaja Kristiina Ehin ja tõlkija
Jaan Õispuu, samuti etnoloog Eva Tou-
louze. Kongressil arutati  tõlketegevuse
probleeme, lastekirjanduse arendamise,
kultuuridevaheliste sidemete ning autori-
õiguse küsimusi. Alates 1989. aastast
peetakse kirjarahva kokkusaamisi  iga
kahe aasta tagant kas Venemaa soome-
ugri piirkondades,  Ungaris, Eestis  või
Soomes. 

• 25.−29. juulini toimus Tartus piib-
liteaduste ja nendega seotud uurimis-
valdkondade maailmakonverents, kus
osales ligi 500 nende erialade asjatund-
jat 40 riigist. Konverentsil peeti ligi
300 ettekannet, mille keskmes oli Vana
ja Uue Testamendi teaduse mitmesugu-
sed küsimused, ent laiemalt kogu
muistse Lähis-Ida keeled, kultuurid,
religioonid, ajalugu ja arheoloogia.
Tähelepanu pöörati kristluse tekkeloole,
judaistikale, teaduse metodoloogilistele
küsimustele, aga ka Piibli mõjule täna-
päeva maailma kultuuris, religioonide
omavahelistele suhetele ja teadusloole.
Konverentsi eestvedajaks oli USA-s
Atlantas asuv Society of Biblical Litera-
ture, Eesti-poolseks akadeemiliseks
partneriks oli Tartu Ülikool.

• 9.−14. augustini peeti Ungaris Pi-
liscsabas 11. rahvusvaheline fennougris-
tide kongress (CIFU 11) üldteemal „Soo-
me-ugri rahvad ja keeled XXI sajandil”.
Pázmány Péteri Katoliikliku Ülikooli üli-
koolilinnakus toimunud kongressi kesk-
seks teemaks oli uurali (soome-ugri ja
samojeedi) rahvaste ühiskondlik, kultuu-
riline ja keeleline olukord ning perspek-
tiivid. Eestlastest esinesid plenaarette-
kandega Ilse Lehiste ja Karl Pajusalu.
Kongressi kavas oli ka sümpoosion
„Eitus uurali keeltes”, mille üks korralda-
jaid oli Anne Tamm.

• 26.–27. augustini korraldasid Eesti
Keele Instituudi doktorandid keeletea-
duse, filosoofia ja semiootika doktorikoo-
li raames suveseminari „Eesti keele aja-
lugu: soome-ugri ja indoeuroopa aines
eesti keele kujunemisel”. Sagadi mõisas
peetud suvekoolis esinesid Kaisa Häkki-
nen, Martin Ehala, Kristiina ross, Sven-
Erik Soosaar, Lembit Vaba, Urmas Sut-
rop, Tiit-rein Viitso, Iris Metsmägi, Mar-
ja Kallasmaa ja Peeter Päll. Ettekande
pidasid ka doktorandid Annika Kilgi ja
Kai Tafenau.

• 31. augustil toimus Tartu Ülikooli
Ajaloo Muuseumi valges saalis professor
Helle Metslangi 60. sünnipäeva tähista-
miseks morfosüntaksi päev. Ettekannete-
ga esinesid Kristiina ross („rahvakeel ja
eeskujukeeled 17. sajandi eesti kirjakee-
le morfosüntaksi kujundajatena”), Hannu
Tommola („Suund ja muutus. Tähelepa-
nekuid eesti ja soome liikumisverbi-
dest”), riho Grünthal („Sünkretismi väl-
jakutse käändemorfoloogiale”),  reili Ar-
gus („Mida teeb tegema-verb hoidjakee-
les”), Liina Lindström ja Virve Vihman
(„Ise ise”) ning Annika Kilgi („Tuleviku
tulekust: tulevikulisuse väljendamisest
meie esimestes piiblitõlgetes”). Akadee-
milise osa järel esitleti pühendusteost
„Keele rajad”, mis koosneb juubilari tea-
dusartiklitest.

• 31. augustil kaitses Tõnu Tender
Tartu Ülikoolis doktoritöö „Mitmekeelsus
Eestis Euroopa Liidu mitmekeelsuse
ideaali taustal” (juhendaja Triin Viha-
lemm, oponent Pirkko Nuolijärvi). Dokto-
ritöö käsitleb Euroopa Liidu ja Eesti mit-
mekeelsuspoliitikat keelelise mitmekesi-
suse ning mitmekeelsuse väärtusest
lähtuvalt. Analüüsitud on Eesti elanike
suhtumist võõrkeeltesse (mitmekeelsus-
se), vaadeldud, kas Eesti haridussüsteem
soodustab mitmekeelsust või mitte, ning
analüüsitud keelelise mitmekesisuse olu-
lise komponendi – piirkonnakeelte –
arengu tingimusi Eestis (võrdlevalt
Prantsusmaaga).
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