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Kroonika

Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

30. jaanuaril esinesid kõnekoosolekul Vahur Aabrams (Elulaulikute elulugudest), Olga 
Kõlli (Tõnisoni Mannist ja tema lauludest) ja Liina Saarlo (Kodavere Vana Kandle 
saamisest). Esitleti Seto Kirävara (Seto Instituut) viimaseid raamatuid: Raasakõisi 
Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaarõga 
välläannõq (koostanud Paul Hagu ja Vahur Aabrams, SI & EKM 2013) ja Tõnisoni 
Manni elo ja timä laulu’ (koostanud Olga Kõlli, SI 2013). Samuti esitleti Kodavere Vana 
kannelt (koostajad Liina Saarlo ja Edna Tuvi, toimetajad Janika Oras ja Kristi Salve).

26. ja 27. veebruaril aitas ARS korraldada folkloristide talvekonverentsi “Folkloor ja 
sidusus” (http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2014/ftk/).

Ell Vahtramäe

Eesti Rahvaluule Arhiivis

3. detsembril esines Risto Järv koos Paul Hagu, Vahur Aabramsi ja Ahto Raudojaga 
Põlva Seto Seltsi õhtul Põlva Keskraamatukogus, kus tutvustati temaatilisel õhtul 
raamatut Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. 
Kommentaarõga välläannõq.

7. detsembril viis Jüri Metssalu läbi kohapärimuse õpitoa Juuru rahvamajas ning 
esines Sutlema seltsimajas ettekandega “Kohapärimuse uurimismetoodikast ja Aespa 
pärimuspaikadest Endel Lõhkivi juttude kaudu”.

9. detsembril toimus Viljandis Ugala teatris kultuuripärandi aasta (2013) tänupidu, 
mille ettevalmistamisel osalesid Astrid Tuisk ja Risto Järv.

11. detsembril pidas Jüri Metssalu Riigikogus ettekande “Rail Balticu planeerimise 
probleemidest ja nende võimalikest lahendustest”.

12. detsembril toimus Järvamaal Sargvere mõisas muinasjutte ja kohapärimust kä-
sitlev seminar “Muinasjutud ja kohapärimus tahavaatepeeglis”. Esinesid Moon Meier 
(Sargvere mõisast ja muuseumist: mõtted, nägemused, unistused), Valdo Valper (Koha-
pärimus ja Koeru), Mare Kalda (Aardejutud kohaseostes Järvamaal), Risto Järv (Linda 
kivist Lilla Daamini. Pärimus Tallinna ja Tartu vahel), Mall Hiiemäe (Jutustamisest 
mina-vormis), Inge Annom (Tõlke- ja tähendusprobleeme imemuinasjutuantoloogia 
teises köites) ja Kärri Toomeos-Orglaan (Peeglike, peeglike seina peal – muinasju-
tuallusioonid ajakirjanduses). Toimusid rollimängu laadis mõttetalgud “Kuhu kulged, 
rahvajutuväljaanne?”, kus arutleti rahvajutuväljaannete tuleviku üle eri huvirühmade 
vaatenurgast. Seminar toimus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, 
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Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna, Kultuuriteooria tippkeskuse ja 
Sargvere mõisa koostöös.

12. detsembril oponeeris Ingrid Rüütel Sille Kapperi doktoritööd “Muutuv pärimus-
tants: kontseptsioonid ja realisatsioonid Eestis 2008–2013” selle kaitsmisel Tallinna 
Ülikoolis.

13. detsembril pidas Mall Hiiemäe ERMi Sõprade Seltsi mõisareisil ettekande “Kee-
latud jõulud”.

18. detsembril tutvustas Kaisa Kulasalu üliõpilaste teadustööde konkursi autasusta-
misüritusel oma magistritööd “Ropp ja riigivastane: rahvaluulekogude tsenseerimisest 
Eestis hilisstalinismi perioodil”, mis pälvis konkursil teise koha.

18. detsembril esines Risto Järv 57. Kreutzwaldi päevade teaduslikul konverentsil 
“Transmediaalsed siirded” ettekandega “Vanarahva muinasjutud reklaamikunstis”.

17. jaanuarist muutus avalikkusele kättesaadavaks Rahvusparkide mälumaastike 
kaardirakendus Maa-ameti kaardiserveris. Rakendus koondab Matsalu ja Vilsandi 
rahvusparkide kohapärimuslikke materjale, välitöid tegi ja materjalid koondas ERA 
kohapärimuse töörühm.

18. jaanuaril pidas Jüri Metssalu Eesti Rahva Muuseumi giidikoolis loengu “Mis on 
pärimuspaigad ja kust nende kohta andmeid leida?”.

30. jaanuaril esitleti Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekul raamatuid Raa-
sakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903. Kommentaa-
rõga välläannõq (koostanud Paul Hagu, Vahur Aabrams) ja Kodavere regilaulud. Vana 
Kannel XI (koostanud Liina Saarlo ja Edna Tuvi, toimetanud Janika Oras ja Kristi 
Salve). Liina Saarlo pidas ettekande “Kodavere Vana Kandle saamisest”.

7. veebruaril esitleti Tartu Ülikooli Narva kolledžis Ingrid Rüütli koostatud raama-
tut Ida-Viru rahvakultuurist. Ettekandega “Ida-Virumaa rahvaluulekogujatest” esines 
Anu Korb, Mall Hiiemäe ettekande teemaks oli “Kalendritavand kultuurikontaktide 
mõjuväljas”.

7. veebruaril väljaande Kodavere regilaulud. Vana Kannel XI esitlus Kodavere kihel-
konnas Liivi muuseumis. Ettekannetega esinesid Liina Saarlo ja Janika Oras, ERA 
tegemisi tutvustas Risto Järv.

14. veebruaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis arutelu “Etnomusikoloogia kui tea-
dusharu Eestis: probleemid ja perspektiivid”. Arutelu kutsus kokku Eesti Kirjandus-
muuseumi direktor Janika Kronberg, külalistena osalesid akadeemik Jaan Ross, TÜ 
kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma, EMTA pärimusmuusika eriala koordinaator 
Tarmo Kivisilla ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse vaatleja Kairi Leivo. Eesti Kirjan-
dusmuuseumist osalesid etnomusikoloogia osakonna endine juhataja Triinu Ojamaa 
ja praegune juhi kohusetäitja Janika Oras, ERA juhataja Risto Järv, vanemteadurid 
Ingrid Rüütel, Mari Sarv ja Taive Särg, teadurid Helen Kõmmus, Liina Saarlo ja And-
reas Kalkun.



232            www.folklore.ee/tagused

UUDISED

21. veebruaril pidas Ingrid Rüütel ettekande “Rahvuslike laulude taassünd laulva 
revolutsiooni ajal” Tartu Tamme gümnaasiumis.

22. veebruaril pidas Ingrid Rüütel avakõne “Omariikluse tekke ja eestluse kestmi-
se eeldustest” Eesti Naislaulu Seltsi Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdil Tallinnas 
Metodistide kirikus.

24. veebruaril lõppenud mälestuslugude kogumise konkursi “Siberi kodu” (korralda-
jaks Okupatsioonide Muuseum koostöös Eesti Memento Liidu ja MTÜ-ga Siberi Lood) 
žüriis osales Anu Korb. 5.–12. klasside õpilastelt laekus kokku 107 lugu, tulemused 
selguvad maikuus.

25. veebruaril vestlus ja intervjuu Ingrid Rüütliga naiste rollist ühiskonnas Tallinnas 
Eesti Naisjuristide Seltsi seminaril.

26. ja 27. veebruaril esinesid üheksandal folkloristide talvekonverentsil “Folkloor ja 
sidusus” ERA töötajad Mall Hiiemäe (Linnuliigi sulestiku värvus usundilise kuvandi 
kujundajana) ja Anu Korb (Ida-Siberi Minussinski piirkonna eestlaste ravitsejad, hai-
gusseletused ja ravivõtted. Traditsioonimuutused ja kogumiskontekst).

28. veebruaril toimus Eesti Vabariigi presidendi rahvaluule kogumispreemiate pidulik 
kätteandmine. Preemia pälvisid Hillar Palamets pikaaegse ning järjepideva kogumistöö 
eest aastail 1991–2013, Terje Puistaja Virumaal Mahu külas tehtud perepärimuslike 
intervjuude eest ning Ado Seire Järvamaa Peetri kihelkonna kohalooliste intervjuude 
ja nõukogudeaegsete anekdootide kogu eest. Muusikat tegi Väägvere külakapell.

Autasustati ka kultuuripärandi aasta raames toimunud lastemängude 
kogumisvõistluse parimaid kaastöid. Võistlusele saatsid oma lapsepõlvemälestusi 
ja mänge kokku 77 inimest kokku 650 leheküljel, lisaks kogunes fotosid, jooniseid, 
paberlauamänge, pabernukke jm. Vanim vastaja oli 100-aastane, noorim 11-aastane. 
Žüriis osalesid Mall Hiiemäe, Risto Järv, Kadri Tamm, Astrid Tuisk, Piret Voolaid (Eesti 
Kirjandusmuuseum), Tiia Toomet (kirjanik, Mänguasjamuuseumi rajaja), Karin Konksi 
(Eesti Rahva Muuseum), Heli Poolakese (Tartu Mänguasjamuuseum). Esiletõstetute 
nimekiri ja katkendid toredatest kaastöödest on kättesaadavad võistluse kodulehel 
http://www.folklore.ee/ukauka/kogumisvoistlus-2013/

Kogumispreemiate kätteandmise järel kuulutati välja kogumisvõistlus “Millest tun-
nen oma kodu? Lood meie kodudest”. Küsimustikule saab vastata ERA rahvaluule ko-
gumise portaali Kratt leheküljel http://kratt.folklore.ee/ctrl/et/Kysitluskavad/andmed/6.

5. märtsil pidas Ingrid Rüütel kõne “Kristjan Toropit mälestades” Toropile pühendatud 
pingi avamisel Tallinna vabaõhumuuseumis.

7. märtsil esines Anu Korb Tartu Ingerisoomlaste Seltsis ettekandega “Naiste pühad 
Siberi eestlaste traditsioonis”.

11. märtsil pidas Jüri Metssalu Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusarjas “Püha 
ja paik” loengu “Looduslikud pühapaigad Eesti kultuuriruumis Juuru kihelkonna näitel”.
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14. märtsil pidas Ingrid Rüütel avakõne “Keelest ja sõnast” Eesti Segakoolide Liidu 
emakeelepäeva kontserdil Jõgeva kultuurikeskuses.

20. märtsil oponeeris Ingrid Rüütel Natalja Ermakovi doktoritööd “Эрзянские 
причитания и плачи: традиции бытования и современное состояние” selle eelkaits-
misel Tallinna Ülikoolis.

26. märtsil osales Anu Korb interdistsiplinaarsel konverentsil “Medica IX. Tervis, linn 
ja loodus” ettekandega “Oma toit: muutustest Siberi eestlaste toidukultuuris”.

24.–27. märtsini pidas Risto Järv loenguid eesti folkloorist Ungaris Debreceni ülikooli 
soome-ugri osakonnas.

Kaisa Kulasalu

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas

7. detsembril esitlesid ajakirja Folklore: EJF peatoimetaja Mare Kõiva ja 54. numbri 
külalistoimetajad Piret Voolaid ja Kalle Voolaid Eesti Spordimuuseumi 50. aastapäeva 
rahvusvahelisel konverentsil “Olympic memory – Olümpiamälu” ajakirja Folklore: EJF 
spordi- ja liikumiskultuuri teemalist numbrit.

12. detsembril esines Mare Kalda Järvamaal, Sargvere mõisas TÜ ja Eesti Rahvaluule 
Arhiivi muinasjuttude töörühma muinasjuttude ja kohapärimuse seminaril “Muinasju-
tud ja kohapärimus tahavaatepeeglis” ettekandega “Aardejutud kohaseostes Järvamaal” 
(kõneleja keskendus küsimusele, missugused jutusisu seostumise viisid kohtadega tu-
levad ilmsiks Järvamaa aardejuttudes).

13. detsembril pidas Reet Hiiemäe Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonve-
rentsil “Inimene, religioon, konflikt” ettekande “Uususundid kõverpeeglis: kas konflikt 
või ühe terviku kaks tahku”.

17. ja 18. detsembril 57. Kreutzwaldi päevade teaduslikul konverentsil “Transme-
diaalsed siirded” esinesid Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov ettekandega “Transme-
diaalsed hiiunarratiivid” ning Katre Kikas ettekandega “Rahvajutust ajalugu otsimas. 
Muinasjutt Rahurikkujast, Siniussist ja Truuvaarist 1890. aasta ajakirjanduses”. Teisi 
esinejaid: Janika Kronberg (Eesti Kirjandusmuuseum aastal 2013), Toomas Kiho (Eesti 
Linnarahva muuseum ja Jaan Tõnissoni osa selles), Katrin Saks (Sissejuhatus teemas-
se), Aune Unt (Sirp ristmeedia meelevallas), Indrek Hargla (Kirjanik kui kratt), Mari 
Laaniste (Korrutamise kultuur), Siim Sorokin (Sidusad karakterikavatsused, ebausu-
tavad lood? Kollektiivselt esilduv mõtlemisest mõtlemine teleseriaali “Breaking Bad” 
internetiretseptsioonis), Anneli Saro (Film kirjanduse populariseerija, interpreteerija 
ja kanoniseerijana), Külliki Kuusk (Tondid, pillipuhujad ja palverändurid ehk mis on 
vabaduse hind? Ühest Uku Masingu suurest müüdist), Risto Järv (Vanarahva muinas-
jutud reklaamikunstis), Marju Kõivupuu (Harglast, ristipuudest ja Vaigutajast ehk 
kes tegelikult mängib täringuid? “Süvahavva” näitel), Maarja Lõhmus (See oli nali!).
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12.–21. jaanuarini osales Reet Hiiemäe Jharkhandis (India) rahvusvahelises talvekoo-
lis “Winter School of International Folkloristics and Indigenous Culture” ettekandega 
“Personal experience stories about the netherworld: Tradition and individuality”.

26. jaanuaril pidas Mare Kõiva Tallinnas Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemias 
loengu eesti loitsudest.

30. ja 31. jaanuaril Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis korraldatud 
lasteaiaõpetajate eesti keele koolitusseminaril “Mis su nimi? – Nipitiri”, mille peakorral-
daja oli Piret Voolaid, esines Mare Kõiva ettekandega “Hellitus- ja hüüdnimed – meie 
isiklik varandus”.

3.–7. veebruarini Voronovos (40 km Moskvast) korraldatud kolmandal ülevenemaa-
lisel folkloristide kongressil esinesid kettkirjade ümarlauas “Круговые письма как 
фольклорный жанр: трансмиссия, тексты и практики” (Ahelkirjad kui folkloorižanr: 
levik, tekstid ja praktikad) ettekannetega Mare Kõiva (Современные религиозные 
цепные письма / небесные письма) ja Piret Voolaid (Раннеподростковый идентитет 
в цепных постах в сети Фейсбук).

7. veebruaril toimunud raamatuesitlusel TÜ Narva kolledžis tutvustasid rahvakul-
tuuri uurijad kogumiku Ida-Viru rahvakultuurist artiklite põhiseisukohti. Regionaal-
set kohapärimust käsitleva artikli autori Mare Kalda teemaks oli “Kohapärimus loob 
kohatunnet”.

26. veebruarist 1. märtsini viibis folkloristikaosakonnas külalisteadlane Irina Se-
dakova, kes töötas venekeelsete arhiivikogudega, pidas ettekande talvekonverentsil ja 
esines seminaril.

26. ja 27. veebruaril korraldas Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond koostöös 
Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ja Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakon-
naga Urvastes Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis üheksanda folkloristide talvekonverentsi 
“Folkloor ja sidusus”.

Osakonda esindasid Arvo Krikmann (Ütlused intraetnilisest kannibalismist kaas-
aegses internetis / Sayings about intra-ethnic cannibalism in contemporary Internet), 
Mare Kõiva (Making sacred places and convergence rituals), Liisi Laineste (Maailma-
lõpuhuumor: 21. detsember 2012 pildis ja reaktsioonides / End of the world humour: 
December 21, 2012, in visual reactions), Piret Voolaid (Olümpiavõitja kui müütilise 
rahvuskangelase konstrueerimine internetis: kvaasireligioosne vaatepunkt ühele dopin-
gujuhtumile / Constructing the Olympic winner as a mythic national hero in the Internet: 
A quasi-religious viewpoint of a doping-case), Anneli Baran (Mida on ühist rahvasti-
kuküsitlusel ja kujundlikul keelel – “pruudipõua“ näitel / What do polls and figurative 
language have in common? “Pruudipõud” (‘shortage of brides’) as an example) ja Jaan 
Sudak (Dream interpreting as creating a bond between a person and the community).

Teisi esinejaid: Mall Hiiemäe (Linnuliigi sulestiku värvus usundilise kuvandi kujun-
dajana / The plumage colour of bird species influencing religious perceptions), Anu Korb 
(Ida-Siberi Minussinski piirkonna eestlaste ravitsejad, haigusseletused ja ravivõtted. 
Traditsioonimuutused ja kogumiskontekst / Healers, disease explanations and cures 



Mäetagused 56         235

UUDISED

among Estonians from Eastern Siberia, Minusinsk. Changes in tradition and the context 
of folklore collection), Aivar Jürgenson (Eesti kui pagulase rahvameditsiin / Estonia 
as a medicine of the refugees), Irina Sedakova (Demons of Transition and Beginning), 
Arūnas Vaicekauskas (Communities of the native faith, folklore and coherence), Liisa 
Granbom-Herranen (Proverbs in family, some thoughts about the collection “Proverbs 
in three generation”), Māra Zirnīte & Ieva Garda-Rozenberga (Life stories in ethnic 
culture research: Livonian and Roma life stories in Latvia), Kristi Grünberg (From self-
disclosure to self-concealment: A personal field work experience becomes public text), 
Anne Heimo (Digital roots: Doing family history on the Internet), Tiiu Jaago (Folklore, 
history and narrated (oral) history), Aldis Pūtelis (“...What I am – You will Be!” The 
Case of Livonians), Aado Lintrop (Maa tekkimise püha jutt / The holy story of how the 
earth was born) ja Aimar Ventsel (Traditsioon, minevik, tervislikud eluviisid ja iden-
titeet: mineviku tulevikku suunamine Jakuutias / Tradition, history, healthy lifestyle 
and identity: directing the past into the future in Yakutia).

Lisaks tutvustas Péter Pomozi ja Karácsony Fanni vaatmik “Felnőtt vala egy édesz 
almafa” Ungari rahvaballaadide vanima kihi arhailisi keelejooni. Konverentsil esitleti 
Arvo Krikmanni ja Rein Saukase koostatud väljaannet Eesti mõistatused III:2: Paral-
leelide register ja Mare Kõiva artiklikogumikku Through the Ages I.

4. märtsil pidas Mare Kõiva Tartu Tähetornis astronoomialoengu “Komeedipaanika”.

5. märtsil esines Mare Kõiva Kadrina Keskkoolis konverentsil ja töötubades “Mina 
ise – kodukoha kultuuriloolise pärimusetalletaja ja edasikandja”, kus viis läbi kaks 
tunni-ajast töötuba “Kodukoha folkloorist”.

13. märtsil pidas Reet Hiiemäe Pärnus kaunite kunstide filosoofia loengusarjas ette-
kande “Kuidas uurida armastust?”.

14. märtsil esinesid Eesti Rahva Muuseumis emakeelepäeval Arvo Krikmann (ettekan-
ne “Vanasõnad kaasaegses internetis”) ja Mare Kõiva (“Kaardistatud ja kaardistamata 
keelest ja naljakatest seikadest, mis keelt uurides välja tulevad”).

14. märtsil esitleti Eesti Kirjandusmuuseumis kogumikku Eesti mõistatused III:2. 
Paralleelide register (koostajad Rein Saukas ja Arvo Krikmann).

26. märtsil korraldasid Mare Kõiva ja Marko Uibu Tartus meditsiiniantropoloogia 
konverentsi “Medica IX: Tervis, linn ja loodus”. Osakonda esindasid Eda Kalmre (Kiire 
ja tervislik toit – kas alati ka usaldusväärne?), Mare Kõiva (Loomulik ravi 20. sajandi 
alguse arstimispraktikas), Reet Hiiemäe (Toit kui kaitsemaagia: usundilistest mudeli-
test tänapäeva toitumistrendides), Renata Sõukand ja Raivo Kalle (Toidutaimed Eesti 
regionaalsuses: turismiks, elulaadiks või vajaduseks). Teisi esinejaid: Kristel Kivari 
(Resonants ja vibratsioon, tõus ja langus: mõned mõtted energia mõistest), Marko Uibu 
(Keha kui usaldusväärse ja loomulikuna tajutav teadmiste allikas), Sille Kapper (Tant-
sida loomulikult?), Anu Korb (Oma toit: muutustest Siberi eestlaste toidukultuuris), 
Eve Annuk (Mahetoit ja tervislikkus; mahetoidu diskursus eesti meedias). Katrin Luke 
tutvustas Karepa Ravimtaimeaeda. Teave http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/medicaIX/.
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Teisipäevaseminarid

6. detsembril tutvustas Sue Clutterbuck Šotimaalt oma töid ja tegemisi keldi päri-
muse uurimise alal. Sue Clutterbuck on jälginud varakristlikke ilminguid paganlikes 
praktikates, arheoastronoomiat maastikulistes seostes, kiviringide ning dolmenitega 
liituvaid kujutelmi ja festivale, ning käsitlenud ka šamanismi puudutavaid küsimusi.

28. jaanuaril pidas arvutiteadlane Mark Finlayson ettekande “Inferring Propp’s 
Functions from Semantically-Annotated Russian Folktales”. Mark Finlayson (http://
www.mit.edu/~markaf) on Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi uurija.

11. veebruaril vahendasid Mare Kõiva ja Piret Voolaid muljeid 3.–7. veebruarini Vo-
ronovos korraldatud kolmandast ülevenemaalisest folkloristide kongressist (korraldaja 
Vene Riiklik Folkloorikeskus, vt http://folkcentr.ru/).

28. veebruaril pidas seminariettekande Moskva Slaavi Uuringute Instituudi juhtiv-
teadur Irina Sedakova, kes rääkis vabaduse ning ausate valimiste eest seisvate valgeid 
linte kandvate opositsionääride tegevusest Venemaal, peamiselt Moskvas (“Moscow 
“White Ribbon” oppositional activity of 2011–2014: language, culture and folklore”).

Asta Niinemets

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

Detsembris 2013 ilmus täiendatud kordustrükk Juhan Kurriku koostatud eesti 
rahvalaulude antoloogiast Ilomaile. Juhan Kurriku koostatud antoloogia Ilomaile. 
Anthology of Estonian folksongs with translations and commentary ilmus esmakordselt 
1985. aastal Torontos (Maarjamaa kirjastus) ning ettepaneku kordustrükiks tegi teose 
esmakirjastaja Vello Salo. Raamatu faksiimileväljaandele on lisatud Madis Arukase 
ingliskeelne järelsõna, mis kajastab regivärsilise laulu uurimise hilisemaid arenguid 
Eestis. Folklorist Kanni Labi (Eesti Kirjandusmuuseum) on kommenteerinud Juhan 
Kurriku tõlget ja seletusi antoloogiale koostatud lisas Translating Old Songs: Selected 
Estonian Texts, mis on kättesaadav Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace (http://hdl.
handle.net/10062/33616).

6. detsembril pidas külalisdoktorant Brent Augustus (Memorial University of New-
foundland) loengu “‘What would you do when it happens?’ Popular Culture and Folklore 
in The Zombie Apocalypse”.

9. detsembril pidas külalisdoktorant Davide Ermacora (Turini ülikool, Itaalia) skan-
dinavistika osakonnas loengu “Hippocrates, Epid. 5: 86, an Ancient ‘Simple’ Story from 
Antiquity? A Comparative and Contextual Folkloric Approach”.

12. detsembril toimus Järvamaal, Sargvere mõisas muinasjuttudele ja kohapärimusele 
pühendatud seminar “Muinasjutud ja kohapärimus tahavaatepeeglis”. Tartu Ülikooli 
ja Eesti Rahvaluule Arhiivi folkloristid käsitlesid jutupärimust ja juttude kasutust 
meedias, reklaamis jm.
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UUDISED

Jaanuaris valmis ajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics muinasjutu-teemaline 
erinumber (koostaja ja toimetaja Merili Metsvahi, kaastööd tegid Ungari ja Eesti 
muinasjutu-uurijad), mille elektrooniline versioon on leitav ajakirja kodulehelt http://
www.jef.ee/index.php/journal/issue/view/13.

12.–19. jaanuarini toimus osakonna kaaskorraldamisel Jharkhandis (India) rahvus-
vaheline talvekool “Tradition, Creativity and Indigenous Knowledge”.

28. veebruaril pidas külalisõppejõud Anne Heimo (Turu ülikool, Soome) loengu “Explo-
ring new heritage: Online family history and memories of migration (of Finns in Aust-
ralia)”, mis oli osa inglisekeelsest valikainest “Muutuvat kultuuripärandit uurides: 
perepärimus ja migratsioonilood internetis”.

26. ja 27. veebruaril üheksas folkloristide talvekonverents “Folkloor ja sidusus” Uhtjär-
vel. Korraldajad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond koostöös Akadeemilise 
Rahvaluule Seltsi ja Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnaga.

11.–13. märtsini pidas Dr Paul Cowdell (The Folklore Society, London) kaks loengut: 
“The Changing Face of Ghostlore in Britain: Legends, White Sheets, and Belief” (Briti 
saarte kummitusfolkloori muutuv pale: muistendid, valged linad ja uskumused) ja 
“The Transmission of Traditional and Other Beliefs: The Relationship between Ghost 
Beliefs and Religious Beliefs” (Traditsiooniliste ja muude uskumuste edastamine: 
kummitususkumuste ja religioossete uskumuste vahekorrast).

13. märtsist 17. aprillini pidas külalisõppejõud Judit Kis-Halas (Pécsi ülikool, Ungari) 
ingliskeelse loengukursuse “Pagan Practice – Practicing Pagans: Approaches towards 
Neo-paganism” (Uuspaganlus: praktikad ja suundumused).

Liilia Laaneman


