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K R O O N I K A

2019. aasta lõpu ja 2020. aasta 
esimese poole keeleüritused

1. novembril toimus emakeele seltsi korraldatud esimene Oma Keele 
seminar. Seminaril pidasid ettekandeid ajakirja kahes viimases numbris 
ilmunud artiklite autorid. Oma Keele asutasid HTMi ja ESi juhatuse toel 
Mati Erelt ja Jüri Valge, avasõnad seminaril ütles esimene. 

1. novembril toimus eesti keele aasta ühe üritusena Pärnu keelepäev. 

15. novembril toimus Tallinna ülikoolis traditsiooniline Tartu ja Tallinna 
ülikooli korraldatav 15. muutuva keele päev.

21. novembril korraldas Tallinna ülikooli teaduskeele keskus VII eesti 
teaduskeele konverentsi „Eestikeelne ja üleilmne teadus“.

22. novembril toimus eesti keele aasta ühe üritusena Haapsalu keelepäev.

3. detsembril toimus eesti keele aasta ühe üritusena Põlva keelepäev.

11. detsembril fraseoloogiateemalisel kõnekoosolekul Tallinnas esinesid 
Pille Eslon, Piret Voolaid ja Airika Harrik. Esitleti Asta Õimu ja Katre 
Õimu monograafi at „Lähtekohti eesti fraseoloogia käsitlemiseks“ (ESi 
toimetised nr 76. Tallinn EKSA, 2019. 383 lk).

20. jaanuaril toimunud keelepäeval Haljala koolis esinesid Miina Norvik, 
Linda Freienthal, Hant Mikit Kolk ja Airika Harrik.

20. jaanuaril ilmus emakeele seltsi 100 aasta juubeli puhul postmark.

21. veebruaril esitleti Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 
Annika Vihti ja Külli Habichti koostatud raamatut „Eesti keele sõnamuut-
mine“ (Tartu, 2020. 438 lk). Sarja „Eesti keele varamu“ annab välja Tartu 
Ülikooli kirjastus. 

23. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemias toimunud riiklike preemiate 
pidulikul kätteandmisel kõneles 2020. aasta F. J. Wiedemanni keeleauhinna 
pälvinud Helle Metslang.
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27. veebruaril esitleti Tartus Heli Laanekase artiklikogumikku „Eesti 
fi loloog olla“ (Emakeele Seltsi Toimetised nr 77. Tallinn, 2019. 479 lk).

5. märtsil tutvustati eesti keele instituudi keeleportaali Sõnaveeb uut 
versiooni (Sõnaveeb 2020) ja EKI-s loodud uut eesti keele teise keelena 
õpetaja tööriista.

11. märtsil andis haridus- ja teadusministeerium Põlva gümnaasiumis 
üle auhinnad 2019. aasta parimate keeletegude eest.

18. märtsil ilmus „Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920–2020“ (autor 
Jüri Valge).

23. märtsil süüdati emakeele seltsi asutamise 100. aastapäeva puhul 
küünlad kõikide seltsi auliikmete ja esimeeste kalmudel Eestis ja mujal 
Euroopas.

Väga paljud kavandatud üritused lükkusid koroonaviiruspuhangu ja 
eriolukorra tõttu edasi.


