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• 2. juunil toimus Tartu Ülikoolis
Eesti õpilastele korraldatud pere-, har-
rastus- ja Interneti-suhtluse sõnavara
kogumise võistluse lõpetamine. 1. veeb-
ruarist 15. maini kestnud võistluse ees-
märk oli koguda noorte omavahelises
suhtluses ja pereringis kasutatavaid
sõnu, mis pole sõnaraamatutesse jõud-
nud. Et see osa sõnavarast kaduma ei
läheks, loodi avatud Interneti-sõnastik
(vt www.emakeeleselts.ee), kuhu on uusi
sõnu kerge lisada ning kus on võimalik
tutvuda varasemate sissekannetega.
Sõnakogumisvõistluse lõpuüritusele kut-
suti parimad kogujad ja nende emakee-
leõpetajad. Lisaks sõnavõistlust käsit-
levatele ettekannetele sai kuulata ka
professor Huno Rätsepat, kes kõneles
Eesti polüglottidest. 

• 6. juunil toimus Tallinna Ülikoolis
Eesti Lugemisühingu ja Kasvatustea-
duste Instituudi ühiskonverents „Luge-
mine. Kirjutamine. Mõtlemine: Tähest
tähenduseni”. Konverentsi eesmärgiks

oli pakkuda lasteaia- ja kooliõpetajate-
le harivat ja loovust ergutavat päeva,
kus käsitleti lugemise olemust ja täht-
sust. Tutvustati projektide „Kool, kus
lugemine loeb” ja „Lugemispesa” käiku
ja tunnustati parimaid. Peaesinejad
olid Jaanus Vaiksoo ja Krista Kumberg.
Avatud oli loovtöötuba.

• 9. juunil toimus Eesti Kirjanike Lii-
du ja Eesti Kirjandusmuuseumi kirjan-
dus- ja kultuuriteooria töörühma korral-
dusel Tallinna Kirjanike Maja musta
laega saalis konverents „Sügisball”. Ette-
kannetega esinesid Kalev Kesküla
(„„Sügisball”: pääsemine külaelu idiotis-
mist”), Luule Epner („Unt ja Brecht: võõ-
ritused „Sügisballis””), Epp Annus („Unt
fenomenoloogilises ruumis”), Andres
Kurg („Mati Undi „Sügisball” 1970.
aastate kriitiliste arhitektuuriprakti-
kate taustal”), Ivo Heinloo („„Sügisballi”
kahest retseptsioonist”), Piret Viires
(„Mustamäe kolmkümmend aastat hil-
jem”), Mari Laaniste ja Leena Torim
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(„Võõrandumine modernistlikus paneel-
linnas: Lasnamäe filmis „Sügisball””),
Virve Sarapik („Sügis uuslinnas”),
Jan Kaus („Lasnamäe metamorfoosid”).

• 10. juunil toimus ARS-i kultuuri-
loolis-folkloristlik retk Järvamaale Koe-
ru, Järva-Jaani ja Peetri kihelkonda.
Bussisõidu kestel peetud seminaril rää-
kisid Piret Voolaid Järva lühivormi-
dest, Mall Hiiemäe Järvamaa vaim-
olenditest, Juta Rundu kultuurilooli-
sest Koerust ja Risto Järv Järvamaa
muinasjuttudest.

• 13. juunil toimus Albu mõisas kir-
janduslik konverents „Tammsaarele
mõeldes...”. Ettekannetega esinesid
Kadriorus asuva A. H. Tammsaare muu-
seumi juhataja Maarja Vaino (”Tamm-
saare Tallinn”), EELK peapiiskop And-
res Põder (”Tammsaare loomingu mõju
minule”), Cornelius Hasselblatt kõneles
Tammsaare teoste retseptsioonist Sak-
samaal, Jean Pascal Ollivry „Tõe ja
õiguse” I osa tõlkimisest prantsuse
keelde. Järgnes „Tõe ja õiguse” III osa
soomekeelse tõlke „Surmatulet” esitlus
(tõlkija Juhani Salokannel). Õhtul sai
vaadata Linnateatri „Wargamäe Waba-
riigi” esietendust.

• 14. ja 15. juunil korraldas Tartu
Ülikooli eesti kirjanduse õppetool koos-
töös Eesti Kirjanduse Seltsiga TÜ kir-
janduse kevadkooli. Üritus toimus
Urvaste vallas Liinakurul, kus külalisi
võttis vastu Arne Merilai. Ettekannete
teemad vaheldusid Friedrich Kuhlbar-
sist Hasso Krullini, irooniast eesti goo-
tikani, postkolonialismist teose üksin-
duseni. Esinesid Greta Tamoπiunait „e,
Janika Kronberg, Brita Melts, Piret
Põldver, Triin Ploom, Johanna Ross,
Margaret Ahas, Pille-Riin Larm, Tõnis
Parksepp, Maia Tammjärv, Marja Unt,

Jaak Tomberg. Suurema arutelu güm-
naasiumi ja kõrgkooli kirjandusõpetu-
sest tekitas Priit Kruusi etteaste. 

• 17. juunil kaitses Anneli Kõvamees
Tallinna Ülikoolis doktoritöö ”Itaalia
eesti reisikirjades: Karl Ristikivi „Itaa-
lia capriccio” ja Aimée Beekmani
”Plastmassist südamega madonna””.
Töö juhendaja oli dotsent Toomas Liiv
(TLÜ) ja oponent professor Tiina Ann
Kirss (Tartu Ülikool).

• 17. juunil peeti Eesti Rahvusraa-
matukogus Eerik Tedre 80. sünniaasta-
päeva puhul tema mälestuskonverentsi.
Mait Talts kõneles sissejuhatavalt
Eerik Tedrest kui Tallinna bibliofiilide
klubi kauaaegsest liikmest ja juhist.
Üles astusid veel Rein Veidemann, Leh-
te Mai Tavel, Trivimi Velliste ja Toomas
Haug.

• 27. juunil kaitses TÜ kultuuritea-
duste ja kunstide instituudis magistri-
töö „Eesti jutupärimuse ja trükiste vas-
tasmõjust imemuinasjuttudes” Kärri
Toomeos-Orglaan. Töö juhendaja oli
Risto Järv, oponent Kristi Salve.

• 27. juunil toimus Tartu Ülikoolis
XLI J. V. Veski päev teemal „Eesti kee-
le rollist vabariigi algusaegadel”. Esi-
nesid Tõnu Tender ja Andres Hallmägi
(„1934. a ja 1995. a keeleseadused:
ühist ja erinevat”), Ott Kurs („Maatea-
duse terminoloogia arendamisest 1920.
aastail”), Jakob Kübarsepp („Eesti keel
õppe- ja teaduskeelena tehnikaharidu-
ses”), Reet Kasik („Eesti keel ja keele-
teadus Tartu Ülikoolis 1919–1940”),
Riho Saard („Luterliku kiriku eestista-
misest”) ja Tiit Hennoste („Vabaduse
tulemine. Eesti ajakirjandus ja tema
keel Eesti Vabariigi algusajul”). Lõpuks
käidi Raadi kalmistul, kus asetati lilled
J. V. Veski hauale.
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