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10. ja 11. septembril peeti Arvo Krikmanni juubelikonverentsi teemal
„From Language to Mind 3: On the Occasion of the 70th Birthday
of Academician Arvo Krikmann”. Konverentsil kõneldi folkloori
lühivormidest, kujundkõneteooriast, huumoriteooriatest ja rahvahuumorist.
24. septembril esitleti eesti keele instituudis uut kuueköitelist „Eesti
keele seletavat sõnaraamatut”.
25. septembril toimus Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis
Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents. Konverentsil esines ettekandega
keele ja ühiskonna, keele ja ajaloo, keele ja õppimise ning keele ja kõne
teemadel ühtekokku 12 Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli üliõpilast.
25. septembril tähistati Tallinnas Viru Keskuses Euroopa keeltepäeva.
Terve päeva jooksul tutvustati Euroopa keeli ja keeleõppevõimalusi:
infomaterjalide, mängude ja viktoriinide kaudu said huvilised aimu
sellest, milline üks või teine keel on ning kus neid õppida saab. Ettevõtmise korraldasid Euroopa Komisjoni Eesti esindus, haridus- ja
teadusministeerium, kultuuriinstituudid ja saatkonnad.
28. septembril toimus Tallinki hotelli konverentsisaalis keelehooldekeskuse korraldusel ajakirjanduskeele seminar, kus arutati keeleseaduse
eelnõu ja õigekeelsussõnaraamatu arenguga seonduvat. Ettekannetega
esinesid Krista Kerge, Katrin Kern, Jaak Viller, Märt Väljataga, Peeter
Päll, Maire Raadik ja Maris Mikko.
14. oktoobril korraldas TLÜ EKKI emakeeleõpetuse infokeskus koos
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumiga Viivi Rukki mälestuskonverentsi
ja avati tema näitus. Ettekandeid pidasid Kaia Pihlak, Viivi Maanso,
Elvi Kaldma, Evi Salm ja Piret Puust. Näitust tutvustasid Piret Puust
ja Marga Lvova.
27.–28. oktoobril toimus Tartu ülikoolis kümnes Põhjamaade kakskeelsust käsitlev rahvusvaheline konverents. Konverentsil räägiti mitme-
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keelsusest ja identiteedist, teise keele omandamisest, keelepoliitikast ja
tõlkimisest. Plenaarettekanded pidasid Jyrki Kalliokoski, Peeter Torop,
Tatjana Tšernigovskaja.
30. –31. oktoobrini korraldas Võru instituut koos Tartu ülikooliga
rahvusvahelise konverentsi „Väikesed keeled mitmekeelses ühiskonnas”. Konverentsi põhiteemad olid keelevähemuste identiteet ja väikeste keelte toimimisega seonduv. Konverents oli avaürituseks võru
keele nädalale.
5. novembril toimus Tallinna ülikoolis viies muutuva keele päev. Seekordsed ettekanded jaotusid kolme põhiteema vahel – „Keelesüsteemi
olemuslik või välismõjuline muutumine”, „Regulaarsed vastuolud
tegeliku keelekasutuse ja normatiivse reegli vahel” ning „Juhuslikud
muutused keeles”.
6. novembril korraldas Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi
vahekeele korpuse töörühm neljanda korpuslingvistika sügisseminari
„Korpusuuring ja meetodid”. Seminari peamised ettekandeteemad olid
seotud korpuseandmete põhjal läbiviidavate uuringutega, korpusuuringute meetodite, korpusuuringuid toetava (arvutilingvistilise) tarkvara
loomise ja kasutamise ning erinevates grammatikakirjelduse raamistikes
loodud keeleressursside mõju uuringu metoodikaga.
6. novembril peeti Tallinnas Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi aastapäevakonverents. Ettekannetega esinesid Kersti Lepajõe, Reet Kasik,
Jüri Valge jt.
19. novembril peeti Tallinna ülikoolis Emakeele Seltsi kõnekoosolekut
teemal „80 aastat keeletoimetajaid”. Kõnekoosolekul rääkis Heido
Ots keeltoimetamise kui töö olemusest, Reili Argus keeletoimetajate
õpetamisest Eesti ülikoolides ning Anu Vane ja Anu Rooseniit sellest,
milline elu on keeletoimetajast ettevõtjail.
25. novembril toimus Tallinna ülikoolis Tartu ja Tallinna IX tekstipäev
teemal „Tekstiuurimus ja kool”. Ettekannetega esinesid Krista Kerge,
Kersti Lepajõe, Tiina Alekõrs, Merle Kaldjärv, Helin Puksand, Katrin
Aava ja Mihhail Kremez.
25. novembril korraldas eesti keele instituut rahvusvahelise konverentsi
„Finiitsus ja mittefiniitsus soome-ugri keeltes”.
26.–27. novembrini toimusid eesti keele instituudis uurali keelte
tüpoloogiapäevad, kus ettekanded keskendusid leksikaalsele tüpoloogiale.
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2. detsembril esitleti haridus- ja teadusministeeriumis esimest eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi toel ilmunud raamatut, Renate
Pajusalu „Sõna ja tähendust”.
3. detsembril toimus Tartu ülikoolis terminoloogiakonverents „Eestikeelne ülikool”. Konverentsil oli põhitähelepanu suunatud eri valdkondade eestikeelsele teadusterminoloogiale.
4. detsembril korraldas Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut konverentsi „90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartu
Ülikoolis”.
4. detsembril korraldas Tallinna ülikooli teaduskeelekeskus koos Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudiga riikliku programmi
„Eesti keel ja kultuurimälu” toetusel Eesti teaduskeele konverentsi.
8.–9. detsembril toimus Tartu ülikooli üldkeeleteaduse osakonna
korraldamisel ja riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu“ toel
konverents „Teoreetiline keeleteadus Eestis III”.
14. detsembril toimus justiitsministeeriumis XVII õiguskeelepäev.
Ettekandeid pidasid Madis Ernits, Jüri Heinla ja Krista Kerge. Esitleti
„Õiguskeele” kogumikku.
17. detsembril peeti Tartu ülikoolis Emakeele Seltsi koosolekut teemal
„Naabrite eelearenduskavad”. Ettekannetega esinesid Valts Ernštreits
(Riia), Ilmar Tomusk (Tallinn), Maksim Krongauz, Raimo Raag (Uppsala) ja Jüri Valge (Tartu).

