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Asta Niinemets 60

Paar päeva enne kalendrikevade 
algust, 18. märtsil 2013. aastal 
tähistas oma 60. sünnipäeva Asta 
Niinemets, Eesti Kirjandusmuu-
seumi folkloristika osakonna ko-
genud toimetaja.

Asta Niinemets jõudis folkloris-
tika juurde 1990. aastatel, kui ta 
toimetas ajalehes Postimees rahva-
kalendrit ja rahvaluule lühivorme 
tutvustavaid rubriike. Pärimushu-
vi sidus teda alates 2000. aastast 
Eesti Folkloori Instituudi tegevu-
sega ja ajendas kaasa looma nii 
instituudi kui ka Eesti Kirjandus-
muuseumi folkloristikaväljaannete 
toimetamisel ja tõlkimisel, samuti 
rahvaluule kogumisel.

2007. aastal sai Asta Niine-
metsast Eesti Kirjandusmuuseu-
mi folkloristika osakonna töötaja. 
Ta on teadusajakirja Mäetagused tegevtoimetaja ning nii selle kui ka sariväljaande 
Sator ja veel paljude veebi- ja trükiväljaannete keeletoimetaja. Publikatsioonide ette-
valmistamise kõrval on ta jõudsalt tõlkinud vene, soome ja inglise keelest eesti keelde 
folkloristikaalaseid teadustekste. Tänu Astale on eesti keeles ilmunud Dan Ben Amose 
valikartiklite kogumik “Kommunikatsioon ja folkloor”, Mihály Hoppáli “Etnosemiootika”, 
Tatjana Devjatkina “Mordva mütoloogia”, mitmed tänapäevafolkloori ja etnomeditsiini 
käsitlused. Mäetaguste tegevtoimetajana on tema õlul ka ajakirja ilmumisgraafiku 
jälgimine. Selles töös on ta näidanud üles täpsust ja vastutustunnet. Tema ajada on 
ka valdav osa folkloristika osakonna suhtlusest trükikodadega.

Kõige muu kõrval on ta leidnud aega tutvustada kirjandusmuuseumi ja folkloori 
instituudi tegevust ning väljaandeid, levitades folkloristika valdkonna teaduskirjandust 
raamatulaatades ja -festivalidel. Ta on löönud kaasa teaduskonverentside ja semina-
ride korraldamisel ning kirjandusmuuseumi väliskülaliste vastuvõtmisel. Abivalmis 
autojuhi ja kohapärimuse tundjana on ta tutvustanud neile Tartut ning Lõuna-Eestit. 
Asta Niinemetsa abivalmidust ja hoolivust näitab ka tema pikaajaline kuulumine (ta on 
asutajaliige) rahvusvahelise naisteorganisatsiooni Zonta International Tartu klubisse.

Asta Niinemets on aktiivne, tähelepanelik ja heasoovlik kolleeg, kes oma tegudega 
tõestab pidevalt, et toimetamine pole lihtsalt üks tehniline töö, vaid valdkonna arengut 
silmas pidades äärmiselt oluline ja asendamatu tugi uurijatele.

Palju õnne, jätkuvalt teravat silma ja tugevat tervist kõigi kolleegide ning ajakirjade 
Mäetagused ja Folklore toimetuse poolt!

Piret Voolaid

Foto erakogust.
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