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UUDISED

Eesti Rahvaluule Arhiivis

25. veebruaril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis pidulik aktus, kus tänati rahvapä-
rimuse talletajaid. Eesti Vabariigi Presidendi 2009. aasta rahvaluule kogumispree-
miad andis Kaie Humalale ning Hille Tartole kätte Tartu linnapea Urmas Kruuse.
ERA teadur Astrid Tuisk andis kuulajatele ülevaade ka teistest 2009. aastal arhiivi-
le laekunud folkloorihuviliste ja folkloristide kaastöödest.

Alates vastlapäevast, 16. veebruarist on ERA arhiiviliste mõtteteradega ka
Twitteris: http://twitter.com/eratera.

Samuti on ERAl alates veebruarist 2010 uus logo.

Ave Tupits

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika
osakonnas

17. ja 18. detsembril 2009 korraldas folkloristika osakond Eesti Kirjandusmuuseu-
mi saalis 53. Kreutzwaldi päevade teaduskonverentsi, millega märgiti ka astronoo-
mia-aasta lõppemist.

Esinesid Tartu Observatooriumi direktor Laurits Leedjärv (Tähetolmu saadikud
Universumit uudistamas), Jaan Kaplinski (Minu elu kahes kultuuris), Jaak Tomberg
(Taevatähed kirjatähes. Võõra kujutamise võimalikkusest), Andrus Org (Düstoopiad
eesti kirjanduses), Õnne Kepp (Eesti luule taevalaotus. Tähekujundi funktsioonid ja
semantiline tüpoloogia) Janika Kronberg (Henrik Visnapuu tuuline teekond võõraste
tähtede all), Marin Laak (Kreutzwaldi sajandist eesti kirjandusajaloo kosmoses),
Ene Ergma (Tähtedest kosmoseni), Jaan Einasto (Tänapäeva astronoomia), Jaak
Jaaniste (Nibiru), Aado Lintrop (Orioni kingitus ja teised taevased tähised Roerichite
maailmapildis), Mall Hiiemäe (“Palmse taevas” maa pealt vaadelduna), Enn ja Tiiu
Ernits (Vadja rahvaastronoomiast 20. sajandil), Juri Berezkin (Can we know something
about European Mesolithic cosmonymy?), Amar Annus (Horoskoobi kui brändi ajaloo-
lisest tekkimisest või kujunemisest), Peeter Espak (Kosmose loomise/tekkimise müüdid
kui elutunnetuse peamine alus Lähis-Ida rahvaste juures) ja Urmas Sutrop (Põhja-
nael ja Linnutee).

Konverentsi viimane sektsioon ühendas astronoomiateema konverentsiga Medica
6. Esinesid Mare Kõiva (Kuufaasid ja päike 20. sajandi ravimisstrateegiates), Raivo
Kalle ja Renata Sõukand (Taimed ja taevatähed) ja Andres Kuperjanov (Paarist ast-
ronoomilisest argiuskumusest). Piret Paal oli konverentsile saatnud vaatmiku “Kuu
kuulemattomaan, päivän tietämättömään – kasvaja ravi soome rahvameditsiinis”.

Esitleti ka Ingrid Rüütli koostatud Kihnu tantsulugude heliantoloogiat ning sar-
jas Sator ilmunud Dan Ben-Amose artiklikogumikku Kommunikatsioon ja folkloor.


