
• 1. detsembril toimunud rahvusüli-
kooli 91. aastapäeva aktusel pälvis Tar-
tu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna kirja-
nik Mats Traat. Auhinnaga tunnusta-
takse inimest, kes on oma loominguga
silmapaistvalt edendanud Eesti riiklik-
ku ja rahvuslikku eneseteadvust.

• 3. detsembril toimus A. H. Tamm-
saare Muuseumi 6. sügiskonverents
„Paradiisi küsimus. Paradiisi kuvand
eesti kirjanduses”. Ettekannetega esi-
nesid Toomas Haug („Paradiis: sisseju-
hatus”), Ulrike Plath („Aed ja aednik
eesti kirjanduses”), Kersti Koll („Alek-
sander Tassast”), Elo Lindsalu („Leida
Kibuvitsa „Paradiisi pärisperenaine”),
Elle-Mari Talivee ja Kadri Tüür („Para-
diis maa peal. Tõnu Õnnepalu „Paradii-
sist””), Maarja Vaino („August Gailiti
teekond Helloli saarele”), Andreas Kal-
kun „Taevaskäijate Paradiis. Eesti pro-
testantlike prohvetite nägemustest”) ja
Riho Saard („Lunastuse-teema teoloogi-
line aspekt Tammsaare romaanis „Põr-
gupõhja uus Vanapagan””). 

• 3.–4. detsembril korraldas Tartu
Ülikooli vene kirjanduse õppetool rah-
vusvahelise seminari „Rahvused kirjan-
duses”. Räägiti sellest, kuidas vaatleb
vene kirjandus poolakaid, soomlasi, lää-
nemeresoomlasi, baltisakslasi, eestlasi jt
rahvusi. Käsitleti ka juutide kujutamist
ukrainlaste pärimuslikus ajaloos ning
baltisakslaste kujutamist eesti ja läti
kirjanduses jm. Seminaril esinesid sla-
vistid Saksamaalt, Leedust, Lätist, Ve-
nemaalt ja Eestist, kogenud teadlaste
kõrval said sõna ka doktorandid.

• 6. detsembril andis Soome suur-
saadik Eestis Aleksi Härkönen Soome
Vabariigi aastapäeva vastuvõtul presi-
dent Tarja Haloneni nimel üle Soome
riiklikud teenetemärgid viiele Eesti
keeleteadlasele elutöö eest Soome ja
Eesti suhete arendamisel ning soome-
eesti sõnaraamatu koostamisel. Valdek
Pall pälvis Soome Lõvi Rüütelkonna

komandöriristi, Paul Kokla Soome Val-
ge Roosi Rüütelkonna 1. järgu rüütliris-
ti, Helga Laanpere ja  Madis Norvik
Soome Lõvi Rüütelkonna 1. järgu rüüt-
liristid ja Anu Haak Soome Lõvi Rüütel-
konna rüütliristi.

• 7. detsembril Kirjandusmuuseumis
toimunud folkloristide teisipäevasemi-
nari teema oli „Aardejutud ja nende
kogujad. Tõnu Võimula”. T. Võimula
(1871–1955) oli rahvaluulekoguja, kelle
peamistest tegevusaladest on Rein Sau-
kas „Eesti mõistatuste allikaloo” IV
köite (2009) isikuregistrisse moodusta-
nud pika loetelu: käsitööline, soldat,
maaler, maadleja, spordi- ja karskus-
tegelane. Mare Kalda seminariettekan-
des oli põhitähelepanu all Võimula
noteeritud jutud ja teated peidetud
varandustest.

• 9.–10. detsembril korraldasid Tal-
linna Ülikooli eesti keele ja kultuuri
instituut ja Eesti Kirjanike Liit Tallin-
na kirjanike majas konverentsi „Nurk-
likud nullindad. Konverents eesti nüü-
diskirjandusest”. Avasõnad lausus Piret
Viires. Kahel päeval vaeti eesti kirjan-
duse suundumusi XXI sajandi esimesel
kümnendil. Ettekannetes oli vaatluse
all omaeluloolisus, reisikirjad, naiskir-
jandus  ja veel mitmed nullindate kir-
janduse nurgad, näiteks kirjandus ja
reklaam, veebikirjandus, näitekirjan-
dus  ja noorkirjandus. Kaks ettekannet
keskendusid ka uuema kirjanduse õpe-
tamise probleemidele. Üles astusid Cor-
nelius Hasselblatt, Anneli Kõvamees,
Elo Lindsalu, Tiit Hennoste, Johanna
Ross, Igor Kotjuh, Toomas Kiho, Kajar
Pruul, Luule Epner, Piret Viires, Eia
Uus, Priit Kruus, Andrus Org ja Berk
Vaher.

• 10. detsembril kaitses Valts Ernšt-
reits Tartu Ülikooli eesti ja üldkeele-
teaduse instituudis doktoritöö „Liivi
kirjakeele kujunemine”. Juhendaja oli
filoloogiadoktor Tiit-Rein Viitso, opo-
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nent prof dr Eberhard Winkler (Göttin-
geni ülikool). Väitekiri jälgib liivi kirja-
keele arenemist alates esimeste liivi-
keelsete raamatute ilmumisest kuni
viimaste katkematut kirjakeele tradit-
siooni jätkanud liivikeelsete allikateni.
Ajaliselt hõlmab see ajavahemikku ala-
tes 1863. aastast kuni aastani 1982.

• 10. detsembril korraldas Eesti Kir-
jandusmuuseum Ants Orase 110. sünni-
aastapäevale pühendatud seminari.
Avasõnavõtuga esines Anne Lill. Jüri
Talvet kõneles Ants Orase taaselusta-
mise katsest XXI sajandi hakul, Anne
Lange Orase raamatukogudest, Sirje
Olesk Ants Orasest ja eesti kirjandusest
ning Janika Kronberg Ants Orasest
eesti kirjanduse kriitikuna. Janika Päll
vaatles Orast Vergiliuse „Aeneise” tõlki-
jana, Mihhail Lotman kõneles ühest
„saksa” värsimõõdust Goethe „Faustis”
ja selle tõlgetes ning Peeter Torop auto-
kommunikatiivsest August Sangast.

• 13. ja 20. detsembril peeti Eesti
Keele Instituudis Tallinnas talvesemina-
ri. Instituudi teadlased esinesid oma
möödunud aasta tööd kokku võtvate
ettekannetega, tutvustades käsil olevaid
uurimisteemasid ja valminud töid keele-
tehnoloogia, keeleteaduse, sõnavara,
soome-ugri keelte ja murrete alalt ning
andes ülevaate aasta jooksul külastatud
teaduslikest konverentsidest.

• 20.–21. detsembrini korraldati
Eesti Kirjandusmuuseumis 54. Kreutz-
waldi päevade teaduslik konverents.
Avaettekanne oli Urmas Varblaselt.
Traditsiooniliselt kõneles Eesti Kirjan-
dusmuuseumi direktor Janika Kron-
berg 2010. aastast nende asutuses. Esi-
mesel päeval esinesid Karl Muru („Kal-
ju Lepik Paomaal ja Maarjamaal”),
Triin Soomets („Sellest saab rääkida”),
Katre Talviste („Eesti romaanist Prant-
susmaal”), Peeter Olesk („Gustav Suit-
su terminoloogia saatusest”), Vello
Paatsi („Kuidas eestlane õppis lugema
ja kirjutama?”) ja Kadri Tüür („Mida
luges Juhan Smuul? Vähetuntud reisi-
kiri „Dollarite maa””). Selleaastase
Ivar Ivaski stipendiumi sai Triin Soo-
mets. Teine, folkloristikapäev oli pü-
hendatud raha teemale. Esinesid Mare
Kalda („Ühe pealtnähtud rahavestluse
eel- ja järelmõtteid”), Nikolai Kuznetsov
(„Kui palju maksab oravanahk? Mõt-
teid komi rahast”), Paul Hagu („Raha
temaatika Anne Vabarna lauludes:
mured ning rõõmud”), Kanni Labi
(„Krabisev ja kõlisev eestikeelses aeg-
ruumis”), Anneli Baran („Rahast eesti
fraseoloogias”) ja Pille Kippar („Maks-
mine ja kättemaksmine Vanapagana-
muinasjuttudes”). 
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