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6. detsembril arutles Reet Hiiemäe teemal “Vormelid ja narratiivid peomuljete jaga-
mise saidi eileklubis.com materjalis”. Klubielu kajastusi jälgides tekkis Reedal palju
küsimusi. Milliste elamuskirjelduste kaudu defineerib end nn peoloom ja kuidas kuju-
neb saidisisene traditsioon? Milliste vormelite ja reaktsioonide abil luuakse kuuluvus-
tunnet ja konstrueeritakse identiteeti? Kuidas mugandatakse tegelike sündmuste
kirjeldused traditsioonilisteks arratiivielementideks ja esitatakse traditsioonilist jutu-
vara (nt anekdoote) isiklike elamustena? Milliseid korduvaid kõnekujundeid eelista-
takse?

13. detsembril tutvustas Nikolai Kuznetsov Anna-Leena Siikala ja Oleg Ulyashevi
värsket raamatut Hidden Rituals and Public Performances: Traditions and Belonging
among the Post-Soviet Khanty, Komi and Udmurts (2011). Teose komidest kõnelevale
osale keskendudes tutvustas ta, kuidas autorid analüüsivad traditsioonide taaselus-
tamist ja püüavad välitöödel kogutud materjali põhjal näidata, mida kujutavad endast
komi folkloorikollektiivid.

Asta Niinemets

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

16. septembrist 3. oktoobrini vältas dr Aleksandra Arhipova (Venemaa Riiklik
Humanitaarülikool) loengukursus “Anthropology of the Power: Six Popular Soviet Myths
About the Leader”.

10. oktoobril pidas dr Meenaxi Barkataki-Ruscheweyh Göttingenist Eesti Akadee-
milise Usundiloo Seltsi kõnekoosolekul loengu “What is not strictly forbidden is allow-
ed: the dynamics of religious accommodation amongst the Tangsa in Northeast India”.

20.–22. oktoobrini toimus Tartu Ülikoolis tippkeskuse IV sügiskonverents “Things
in Culture, Culture in Things”. Konverentsi programm sisaldas prof Valter Langi ava-
ettekannet; 4 plenaarettekannet; 10 paralleelset ettekannete sessiooni ning konve-
rentsi lõpetamist moderaatorite poolsete kokkuvõtete ja publitseerimiskavadega. Kon-
verentsi õhtuprogrammi raames vaadati 21. oktoobril filmi “Lotmani maailm”, sisse-
juhatuse tegi filmi stsenarist Rein Pakk.

4. novembril osaleti Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverentsil “Vor-
melid ja tehnikad religioonis”.

15. novembril pidas Kesk-Euroopa Ülikooli (Budapest) doktorant Svetlana Tsonkova
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi ettekandekoosoleku raames ettekande “The
Formulaic Language of Bulgarian Charms: Verbal Magic Techniques in the Dialogue
with the Supernatural”.

29. ja 30. novembril rahvusvaheline sümpoosion “Traditional and Literary Epics of
the World: Textuality, Authorship, Identity. The Kalevipoeg 150”, mille korraldasid
Kultuuriteooria tippkeskus, kirjandusmuuseum ning TÜ kultuuriteaduste ja kunstide
instituut.
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9. ja 10. detsembril kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli intensiivseminar tead-
miste produktsioonist Tartu Ülikoolis: “Analysis of knowledge production in the context
of (national) heritage scholarship”.

12. detsembril pidas Ambrož Kvartič (Ljubljana ülikool, Sloveenia) TÜ eesti ja võrd-
leva rahvaluule osakonnas loengu “Vanishing hitchhiker and its context: a case study
from Slovenia” (Tänapäeva muistend haihtuvast hääletajast ja selle kontekst: Slo-
veenia juhtumi analüüs).

Kaitstud doktoritööd

Andreas Kalkun (30.05.2011) Seto laul eesti folkloristika ajaloos. Lisandusi
representatsiooniloole (Seto singing culture in studies of Estonian folklore: A sup-
plement to the history of representation). Juhendaja prof Kristin Kuutma; oponendid
prof Tiina Ann Kirss (Tallinna Ülikool) ja prof Thomas A. Dubois (University of Wis-
consin/Madison, USA).

Liina Paales (30.05.2011) Kurtide nimepärimuse aspekte: puudelisuse ja kur-
diksolemise folkloristlik uurimus (Aspects of Deaf name lore: A folkloristic study
of disability and deafhood). Juhendaja dots Tiiu Jaago; oponent dr Päivi Rainò
(HUMAK, University of Applied Sciences, Helsinki).

Liilia Laaneman


