
• 2. märtsil korraldas UTKK Tallinnas
Kirjanike Majas Friedebert Tuglase ja
Karl Ast-Rumori 125. sünniaastapäevale
pühendatud õhtu „Uned tõelisusest”.
Toomas Haug kõneles Tuglase 1918. aas-
ta suvest, Janika Kronberg tutvustas
Karl Ast-Rumori tegevust aastail 1939–
1941, Peeter Oleski ettekanne oli Tug-
lase esteetilisest terminoloogiast. Tiit
Pruuli arutles teemal, kas minna reisile
Tukla või Astiga, Jaan Unduski ettekan-
ne kandis pealkirja „Panteism ja inim-
suhted. Friedebert Tuglase elutundest”.

• 10. märtsil Tartus toimunud ES-i
kõnekoosolek oli pühendatud Mati Erelti
70. sünnipäevale. Ettekannetega esinesid
Heli Laanekask („Koidula mitmekeelne
lause”), Liina Lindström („Mind huvitab.
Ühest kogejalausetüübist eesti keeles”)
ja Helen Plado („Eesti keele rindlauseli-
sed tingimuskonstruktsioonid”). 

• 11. märtsil tähistati emakeelepäeva
Rootsis Göteborgi Eesti Kodus, kus TÜ
teadur Kristiina Praakli esines ettekan-
dega „Emakeel ja kultuur uues kontakt-
situatsioonis”.

• 14. märtsil anti Eesti Kirjandus-
muuseumis Maire Salale, Anni Oraveeri-
le ja Ellen Randojale üle Vabariigi Presi-
dendi rahvaluule kogumispreemiad. Rii-
gipea tänukirja sai Pille Kippar (TLÜ),
kes on rahvaluule arhiivile üle andnud
5200 lehekülje jagu kolmekümne aas-
ta vältel (1973–2004) kogutud tudengi-
folkloori. 

• 14. märtsil tähistati Tallinnas Rah-
vusraamatukogus emakeelepäeva ette-
kandekoosolekuga „Kauni emakeele
kaitseks – meie igapäevasest kõnepruu-
gist”. Ettekannetega esinesid Peep Ilmet
(„Eesti keelte Paabel”), Anu Lamp („Kui-
das gümnaasiumi lõpetaja kõneleb?”),
Õie Alt („Kes kõneleb, see külvab, kes
kuuleb, see lõikab”), Einar Kraut [„Mis
keeles kõneleb meiega Eesti? (kõnest
Rahvusringhäälingus)”]. Loeti ette Peeter
Oleski ettekande („Kas võim on õige, kui
keel on vale?”) teesid. 

• 15. märtsil kaitses Tartu Ülikooli
kultuuriteaduste ja kunstide instituudi
doktorant Anneli Baran doktoritöö „Fra-
seologismide semantika uurimisvõimalu-
sed” (juhendaja Arvo Krikmann, oponent
Outi Lauhakangas).

• 16. märtsil toimunud Eesti Keele
Instituudi seminaril kõneles Geda Paul-
sen teemal „Sotsiaalne mõõde keeles soo-
me keele kausatiivtuletiste näitel”.

• 17. märtsil esines Tallinnas toimu-
nud Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse
seminaril Piret Kruuspere, kes kõneles
Madis Kõivu mäludramaturgiast kolme
näidendi põhjal: „Tagasitulek isa juurde”
(1992), „Stseene saja-aastasest sõjast”
(1998) ja „Lõputu kohvijoomine” (2008).

• 19. märtsil Tartus peetud XXIII
orientalistikapäeval tähistati eesti tun-
tuima arabisti ja iranisti, islamiuurija,
tõlkija, esseisti ja entsüklopedisti, Ko-
raani eestikeelse esmatõlke autori Hal-
jand Udami 75. sünniaastapäeva. Ette-
kannetes käsitleti H. Udami loomingulist
pärandit ning tema uurimisvaldkonda-
dega seotud kultuuri- ja ajaloo aktuaal-
seid probleeme. Esinejate seas olid Tarmo
Kulmar, Artur Laast, Elo Süld, Peeter
Raudsik, Siim Lill, Laur Järv, Vladimir
Sazonov, Andres Herkel ja Ülle Udam.

• 24. märtsil peeti Tallinnas Emakee-
le Seltsi aastakoosolek. Ettekandega esi-
nes Annika Kilgi, kes kõneles Anton
Thor Helle toimetajakäekirjast. Järgnes
ametlik osa. ES-i 91. tegevusaastast tegi
kokkuvõtte seltsi teadussekretär Killu
Paldrok. ES-i auliikmeteks valiti Valve-
Liivi Kingisepp ja Mati Erelt.

• 30. märtsil korraldasid A. H. Tamm-
saare muuseum ja TLÜ eesti keele ja
kultuuri instituut Tallinnas A. H. Tamm-
saare muuseumis ümarlaua „Kas nais-
kirjandus on olemas?”. Ümarlaual arutle-
sid Elo Lindsalu (TLÜ), Tiina Ann Kirss
(TLÜ), Johanna Ross (EKM), Kadri Tüür
(EKM), Liina Lukas (UTKK) ja Reet
Laja (Eesti Naisuurimus- ja Teabekes-
kus). Vestlust juhtis Maarja Vaino.
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