
• 7.–10. juulini toimus Tartus Eesti
Kirjandusmuuseumis rahvusvaheline
konverents Balti diasporaa kultuuripä-
randi kaardistamisest, mille korralda-
sid MTÜ Baltic Heritage Network, Ees-
ti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandus-
muuseum ja Rahvusarhiiv. Osalesid

mäluasutuste spetsialistid kodumaalt
ja baltlaste asukohamaadest, kultuuri-
pärandi säilitamisega tegelevad diaspo-
raakogukondade esindajad, akadeemi-
lised uurijad jpt. Ligi 100 osavõtjat olid
pärit 12 maalt: Eestist, Lätist, Leedust,
Venemaalt, Rootsist, Soomest, Saksa-
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maalt, Inglismaalt, USA-st, Kanadast,
Austraaliast ja Hollandist. Konverentsil
keskenduti ennekõike ajalooallikate ka-
sutamise probleemidele ja praktikale.

• 11. augustil peeti Raikkülas Uku
Masingu 100. sünniaastapäevale pühen-
datud kirjanduskonverents „Rännates
Masingu luuleradadel”. Esimesel istun-
gil kõneles Külliki Kuusk Uku Masingu
luulest kui päevaraamatust, Aile Too-
ming poeedi 1930. aastate luule värsi-
semantikast, Lauri Sommeri teema oli
Masingu hilise luule elutunne, Moonika
Saarmann vaatles loodust Masingu
luules. Uku Masingu luulest muusikas
andsid ülevaate Ilona Runnel („Laulval
rännul: Masingu tekstid muusikas”) ja
Mikk Sarv („Seitsme hariunka hele isa
minu lummuteli”). Päeva lõpetas kont-
sert-jumalateenistus Rapla Maarja-
Magdaleena kirikus, jutlustas Toomas
Paul.

• 21.–22. augustil korraldati Kures-
saare linnuses Silve Vare 70. sünnipäe-
vale pühendatud konverents. Avasõna-
võtuga „Sõnaloome ja loov sõna” esines
Krista Kerge. Juubilari ettekanne kan-
dis pealkirja „Ülevaade eesti keele
sõnaperede andmebaasi praegusest sei-
sust”. Ülle Viks rääkis sõnaperedest
EKI sõnastikuperes ja Kairit Sirts
sõnaperedest tekstis, Hannu Remes
võrdles soome ja eesti tuletusõpetust,
Margit Langemets kõneles eesti keele
nimisõna süstemaatilisest polüsee-
miast. 22. augustil astusid üles Mati
Hint teemal „Muute- ja tuletusmorfo-
loogia morfofonoloogiline ühtsus”, Helle
Metslang kõneles liitverbidest ja Mart
Rannut Silvi Varest keelepoliitikuna.

• 22. augustil toimus Jõgevamaal
Voorel Mati Undi mälestusseminar
„Mati Unt kui lavastaja”. Tartu Ülikoo-
li teatriteadlane Luule Epner rääkis

sellest, kuidas Unt on Lutsu lavasta-
nud. Kirjandusteadlane Ülo Tonts tõi
kohalolijateni 1960. aastate Vanemuise
ja Mati Undi. Lavastaja Ingo Normet
kõneles Undist kui lavastajast ning
Tartu Ülikooli kirjandusteooria dotsent
Arne Merilai käsitles Undi lühiromaani
„Tühirand”.

• 25. augustil toimus Eesti Keele
Instituudis vana kirjakeele alane semi-
nar, milles osalesid Tartu Ülikooli vana
kirjakeele uurimisrühma esindajad ja
EKI eesti piiblitõlke ajaloolise konkor-
dantsi koostajad. Seminari esimeses
pooles arutati vana kirjakeele arvuti-
töötluse küsimusi. Tartu Ülikooli vana
kirjakeele uurimisrühmas kasutatavat
arvutiprogrammi ning morfoloogilise
analüüsi põhimõtteid tutvustasid Külli
Habicht ja Külli Prillop. EKI eesti piib-
litõlke ajaloolise konkordantsi koosta-
jad (Annika Kilgi, Inge Käsi, Maeve
Leivo ja Kristiina Ross) ning program-
meerijad (Eik Hermann ja Ahti Lohk)
kirjeldasid oma morfoloogilise analüüsi
põhimõtteid ning töös tekkinud prob-
leeme. Seminari teises pooles arutati
kummalgi pool lähiaastatel kavas ole-
vaid XVII ja XVIII sajandi piiblitõlkega
seotud publikatsioone.

• 25. augustil kaitses Tartu Ülikoolis
doktoritöö Soome eestlaste keelest
Kristiina Praakli. Juhendajad olid
Birute Klaas ja Anneli Sarhima, opo-
nendid Riho Grünthal ja Anna Ver-
schik.

• 27. augustil kaitses Tallinna Üli-
koolis Margit Langemets doktoritöö
„Nimisõna süstemaatiline polüseemia
eesti keeles ja selle esitus eesti keeleva-
ras”. Juhendaja oli Helle Metslang,
oponendid Renate Pajusalu ja Katre
Õim. 
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