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Koolipärimuse välitööde kaks viimast päeva möödusid Kärdla Ühisgümnaasiumis, 
kus ühe koolipäeva vältel intervjueeriti eri eas õpilasi.

Teisel päeval said folkloristid osa 12. klassi korraldatud õpetajate päeva tähista-
misest, mida õpetajate lahkel loal ka pildistasime ja filmisime. Sel ajal, kui abiturien-
did õpetajate eest koolitunde pidasid, olid õpetajad saalis õpilaste rollis ja vaatasid 
1995. aastal valminud kooliteemalist filmi “Ohtlikud mõtted” Michelle Pfeifferiga pea-
osas. Filmivaatamisele järgnenud lühikese arutelu järel korraldasid 12. klassi noorme-
hed õpetajatele ETV saate “Eesti mäng” formaadis mälumängu, mis põhjustas õpetajate 
hulgas palju elevust ning oli ühtlasi hea näide meedia ja televisiooni mõjust tänapäeva 
koolitraditsioonidele.

Kõik kogutud materjalid (salvestused, fotod, videod) talletatakse Tartus Eesti Kirjan-
dusmuuseumis asuvas Eesti Rahvaluule Arhiivis. Salvestasime 20 tundi intervjuusid, 
tegime 600 fotot ning filmisime 15 tundi videot. Ainese põhjalikum analüüs ootab ees, 
uurimistulemusi tutvustatakse konverentsidel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes 
ajakirjades ja kogumikes. Ainese põhjal on võimalik jälgida kogukondlikke protsesse, 
mis on seotud ühiskondlike ja kultuuriliste arengutega, sh infotehnoloogia, meedia ja 
interneti mõjudega. Ühtlasi saab tuvastada traditsiooniliste ja uute ilmingute vahekordi.

Koolipärimuse välitööd said teoks tänu programmi “Saarte pärimuslik kultuurikesk-
kond 2011–2014” toetusele. Meie eriline tänu Tiiu Heldemale Kärdla Ühisgümnaasiu-
mist, Siiri Pielbergile Lauka Põhikoolist, Urve Pärnamaale Käina Gümnaasiumist, Kairi 
Zolotovale Kõrgessaare VAK Noortekeskusest. Aitäh kõigile õpetajatele, kes aitasid 
kaasa, ja kõigile õpilastele, kes olid nõus meiega vestlema ning videosse ja pildile jääma.

Piret Voolaid

Kroonika

Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

27. septembril avas ARSi 2012./13. aasta hooaja ettekandekoosolek, kus kuulati ette-
kandeid India folkloristikast. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna küla-
lisprofessor Rabindranath Sarma (Jharkhandi ülikool, India) andis ülevaate Kirde-India 
folkloristikast, külalisdoktorant Purabi Baruah (North-Eastern Hill University, Shillong, 
India) aga Manasa jumalanna austamisega seotud rituaalidest Assamis, Kirde-Indias.

24. oktoobril andis konverents “Pildi sisse minek” tagasivaate suvistele kogumisretke-
dele, pakkudes võimalusi jätkata ka osalt eelmise aasta koguja eetika ja valikute teemat. 

Piret Õunapuu (ERM) vaatles kogujate päevikuid kui ajastut peegeldavaid doku-
mente. Uurijapoolseid arhiivikasutuse ja tõlgendamise võimalusi käsitles Marika Alver 
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(EKA). Intervjuu situatsioonist ja vestluspartneritega kohtumistest saadud muljete ja 
elamuste adekvaatse vahendamise probleeme vahendas Moon Meier (EKM).

Kristiina Tiideberg (TTLÜ, EHI) esitas oma tähelepanekuid Kihnu õigeusust 
2012. aasta välitöödelt, Rasmus Kask (EVM) valgustas Eesti Vabaõhumuuseumi Kihnu 
välitööde metodoloogilisi probleeme. Eesti Rahva Muuseum käis välitöödel Avinurmes, 
tööde tagapõhja tutvustas Vaike Reemann (ERM). Marju Kõivupuu (TLÜ, EHI) võttis 
kokku suvel Hargla kihelkonnas läbi viidud looduslike pühapaikade ja arheoloogiamäles-
tiste inventeerimise tulemused. Lona Päll (Hiite Maja sihtasutus) ja Reeli Reinaus (TÜ) 
kirjeldasid pühapaikade inventeerimise väljakutsete metoodilisi ja teoreetilisi tasandeid.

Piiritagustest ekspeditsioonidest pakkus Ergo-Hart Västrik (TÜ) kaks võimalust 
pildi sisse minekuks: 2012. aasta suvel Viistinäs korraldatud isuri kultuuri festivali 
ja nädal hiljem peetud Luutsa külapüha, mis on praegu olulisim vadjalaste etnilist 
eneseteadvust manifesteeriv avalik ettevõtmine.

Internetis koguja, veel enam aga uurija ees tõusetuvatest eetilistest probleemidest, 
konfliktidest ja dialoogivõimalustest rääkis Maili Pilt (TÜ) oma kogemuste põhjal 
“teistmoodi laste” vanemate internetifoorumis. Mare Kalda (EKM) arutles geopeituse 
visuaalse enesekajastuse iseärasuste üle.

Konverentsi lõpus avati Eesti Põllumajandusmuuseumi näitus “Põllumajandusre-
form”, mis kajastab põllumajandusreformi mälestuste kogumisaktsioonis saadud ma-
terjali.

Ell Vahtramäe

Eesti Rahvaluule Arhiivis

21. juulil osales Eesti Kirjandusmuuseum ERA algatusel Tartu Hansapäevade program-
mis. Kirjandusmuuseumi telgis lauldi regilaule (eest võttis Helen Kõmmus), kohajuttude 
teemalise töötoa viisid läbi Maarja Aigro ja Risto Järv, Jaanika Hunt kõneles kodu-
käijate, vampiiri- ja zombipärimusest ning muuseumit tutvustas Lilla Daam (Annika 
Kupits). Lisaks korraldati hansapäevade raames koostöös Eesti Rahva Muuseumi Posti-
muuseumiga Piret Pääri ja Tuule Kanni jutu- ja lauluõhtu “Linda kivist Lilla Daamini”.

28. juulil esines Mall Hiiemäe Aonurme külapäeval ettekandega “Loodustunde ja ko-
dupaiga seostest kujuneb identiteet”.

5. augustil pidas Mall Hiiemäe Mäetagusel loodus- ja kultuuripärandi väliseminaril 
ettekande “Metsa- ja soosaarte talude pärimus” ning osales 6. augustil nõustajana 
Mäetaguse valla pärandkultuuriobjektide kaardistamisel ja kirjeldamisel. 

18. augustil kõneles Mall Hiiemäe Elistvere loomapargis teemal “Lõikuskuu loodus-
kalender ja tervis”.

28. augustil esinesid Risto Järv ja Mari Sarv Eesti mäluasutuste suveseminaril Sa-
gadis ettekandega “Rullid ja lindid, nullid ja ühed. Audio-video digiteerimisest Eesti 
Kirjandusmuuseumis”.
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8.–13. septembrini jätkusid kohapärimuse töörühma välitööd Matsalu rahvuspargi 
alal, Kirbla ja Lihula kihelkondades. Osalesid Inge Annom, Jüri Metssalu, Lona Päll, 
Mari-Ann Remmel, Pille Vahtmäe ja Valdo Valper. Välitööd toimusid projekti “Rahvus-
parkide mälumaastike kohapärimuse uuring” II raames, mis käivitus Keskkonnaameti 
(Matsalu rahvuspargi) tellimusel. Varasemad välitööd sama projekti raames toimusid 
maikuus Martna kihelkonnas ning juunis Karuse, Hanila ja Martna kihelkonnas.

24. ja 25. septembril tähistas Eesti Rahvaluule Arhiiv 85. aastapäeva rahvusvahelise 
juubelikonverentsiga “Arhiivid ja kogukonnad” (korraldajad Ave Goršič ja Risto Järv).

24. septembri hommikul süüdati traditsiooniliselt küünlad endiste ERA töötajate 
haudadel Raadi ja Pauluse kalmistul.

Esinesid Indrek Kuuben, Mari Sarv, Risto Järv, Svetlana Karm, Anu Korb, Marju 
Kõivupuu, Astrid Tuisk, Rita Treija, Kati Mikkola, Ülo Valk, Mare Kõiva ja Rahel Laura 
Vesik, Lina Sokolovaite, Svetlana Kosyreva ning Liisi Laineste.

Avati näitus “Naljakaid stseene ja lõbusaid fotoallkirju ERA fotokogust” (Ave Goršič).

Koostöös huumoriajakirjaga Pilkaja kuulutati välja kogumisvõistlus “Minuga juhtus üks 

naljakas lugu”. Esitleti Mall Hiiemäe koostatud raamatut Virumaa vanad lastemängud 

(EKM Teaduskirjastus, Viru Instituut 2012) ning Ingrid Rüütli uurimust Eesti uuema 

rahvalaulu kujunemine (EKM Teaduskirjastus 2012).

28. septembril võttis Eesti Kirjandusmuuseum ERA eestvõttel osa teadlaste ööst (põ-
hikorraldaja Jaanika Hunt). Maailmalõputeemalisse festivali andsid oma panuse ette-
kannetega Andreas Kalkun, Eve Annuk ja Jaanika Hunt, regilaule tutvustasid Helen 
Kõmmus ja Taive Särg, kirjandusmuuseumi maja tutvustas Lilla Daam (Annika Kupits). 

28. septembril esines Risto Järv Saksamaal Rostockis enda ja Mari Sarve ühisettekan-
dega “From Regular Archives to Digital Archives” sümpoosiumil “Corpora etnographica 
online”.

5. oktoobril toimus Kuressaares Saaremaa Keskraamatukogus Eesti Kirjandusmuu-
seumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli rahvaluule osakonna muinasjuttude 
töörühma sügisseminar “Lood kui identiteedi loojad“ (põhikorraldaja ERA poolt An-
nika Kupits). Esinesid Taive Särg (Jursi küla Bruno Pao lugudes. “Fakt peab saama 
inimeseks“), Helen Kästik (Maailma tõlgendamine läbi lugude), Moon Meier (Jutu-
vestmine paigaidentiteedi loomise vahendina), Kärri Toomeos-Orglaan (Taaskasutatud 
muinasjutud – Raudami juhtum), Reeli Reinaus (Muinasjuttude tõlgendustest filmi- ja 
telemaailmas), Eda Kalmre (Sõrvemaa paigad ja pärimus), Merili Metsvahi (Saaremaa 
libahundimuistenditest) ja Risto Järv (Saaremaa ja Sitsiilia – ühest “eesti rahva en-
nemuistsest jutust”).

Esitleti Mari Lepiku koostatud väljaannet Sörwema-Sõrvemaa, Risto Järv ja Merit 
Karise esitlesid veebiväljaande “Söit, söit, söit Sörve poole” jutuosa ning Annika Kupits 
kuulutas välja tondijuttude kogumisvõistluse Saaremaa koolides.

Seminar toimus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, Tartu Ülikooli 

eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna, Kultuuriteooria Tippkeskuse ja Saare Maakonna 

Keskraamatukogu koostöös. Seminariga tähistati ühtlasi Saare Maakonna Keskraa-

matukogu 105. aastapäeva. Tutvustati rändnäituseks saanud ja Kuressaares avatud 
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ekspositsiooni “Naljakaid stseene ja lõbusaid fotoallkirju ERA fotokogust”.

5. ja 6. oktoobril osales Anu Korb Venemaal Vjatka Riikliku Ülikooli konverentsil 
“Актуальные проблемы исследований этнокультурного наследия стран и регионов”, 
kus pidas ettekande “Отражение переселения эстонцев в Вологодско-Вятский регион 
в эстонской печати”.

8. oktoobril pidas Anu Korb Vjatka Riikliku Ülikooli üliõpilastele loengud “Собирание 
фольклора и архивы” ja “Собранные воспоминания и получившиеся из них рассказы”.

9.–15. oktoobrini jätkusid kohapärimuse töörühma (Jüri Metssalu, Mari-Ann Remmel, 
Pille Vahtmäe ja Valdo Valper) välitööd Matsalu rahvuspargi alal Martna ja Ridala 
kihelkonnas. 

19. oktoobril esines Risto Järv Ungaris Hajdúböszörmény´is Debreceni ülikooli kor-
raldatud konverentsil ettekandega “Brother and sister in Estonian Fairytale “The Coal 
Porridge”.”

24. oktoobril esines Moon Meier Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverent-
sil “Pildi sisse minek” ettekandega “Kuidas tõlkida elamust: intervjuusituatsioon ja 
akadeemiline kirjutus”.

30. oktoobril esitleti Rakveres Lääne-Virumaa Keskraamatukogus Viru Instituudi 
korraldatud üritusel Mall Hiiemäe raamatut Virumaa vanad lastemängud. Raamatust 
kõneles autor, Eesti Kirjandusmuuseumist Risto Järv. Tutvustati Rakverre jõudnud 
rändnäitust “Naljakaid stseene ja lõbusaid fotoallkirju ERA fotokogust”.

1. novembril esines Mall Hiiemäe loodusõhtul Lihulas ettekandega “Hingedeaeg – 
pidepunkt teel minevikust tänapäeva”.

2. ja 3. novembril osales Anu Korb Voore külalistemajas Tartu Ülikooli korraldatud 
valdkondadevahelisel seminaril “Kultuuriruumide loomise ideoloogiad ja praktikad”.

15. novembril pidas Mall Hiiemäe Eesti Loodusmuuseumis ettekande “Linnud rah-
vausundis”.

29. ja 30. novembril toimus Eesti Kirjandusmuuseumis regilaulukonverents “Laulvad 
kogukonnad” (korraldajad Mari Sarv ja Andreas Kalkun). 

Esinesid Mari Sarv (Regilaulud ja kogukonnad. Saateks), Aado Lintrop (Lood ma 
võtsin lutsu suust), Frog (Mythology, Poetic Register and Dialects of Singing), Kristo 
Siig (Kuningamäng – kas jälg muistsest võimurituaalist), Mikk Sarv (Lauluvaimustu-
se tulemisest – Hellero laulupargi lugu), Heidi Haapoja (Kalevalaic rune singing and 
oral composition in the Finnish new wave folk music), Andreas Kalkun (Setode lavale 
toomine. Schultzist Pulstini), Taive Särg (Euroopa viimased metslased ja nende laulud 
filmides), Ingrid Rüütel (film “Marina Rooslaid”).

Esimese konverentsipäeva lõpetas Uroshämara kontsert Tartu Kirjanduse Majas.
Konverentsi teise päeva esinejad olid Liina Saarlo (Laulmata kogu. Walter Andersoni 

lastelaulude avaldamisest Vanas Kandles), Pikne Kama (Matuseteemalised regilaulud ja 
arheoloogia), Heikki Laitinen (Kilpalaulu Ilomantsin Mekrijärvellä heinäkuussa 1845), 
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Venla Sykäri (Kilpalaulukulttuurien yhteisöllisyydestä), Natalia Ermakov (Tänapäeva 
ersa-mordva itkud), Pekka Huttu-Hiltunen (Mikä tekee laulusta ja laulamisesta niin 
tehokkaan kommunikaatiomuodon?), Janika Oras (Kolga-Jaani laulik Marie Sepp ja 
tema kogukonnad) ja Vahur Aabrams (Kahe lauluema juurtest. Martina Ir’ost Anne 
Vabarnani).

Esitleti filmi “Peast päästetud. Eesti Rahvaluule Arhiivi salvestustehnikast ja kogu-
mispoliitikast” (režii Maarja Aigro, montaaž Janno Simm) ning näidati filmi “Regilaul 
– laulud õhust” (režissöör Ulrike Koch).

Moon Meier

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas

10.–12. juulini osalesid  Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov Ajaccos (Prantsusmaa) Eu-
roopa ühingu töörühma Astronomy in Culture seminaril “Prehistoric Monuments and 
Legends” ettekannetega “Creating a Place in the Internet” ja “Legends about Giants”.

12.–18. juulini toimusid Eesti-Bulgaaria koostööprojekti raames Ekaterina Anastasova 
välitööd Muhus, Saaremaal ja Kihnus (Kihnus koos Mare Kõivaga), uurimaks pühapaika-
de diskursust, usundilist pärimust nõukogude perioodil ja postsotsialistlikus ühiskonnas.

15.–18. augustini osales Renata Sõukand Lundis 19. rahvusvahelisel toiduuurijate 
konverentsil “ Return of traditional food”, kus esitas enda ja Raivo Kalle ettekande 
“Going green: reintroduction of the wild food plants into the cuisine of Estonians”.

23. ja 24. augustil osales Katre Õim Pühajärvel rahvusvahelises leksikograafia suve-
koolis “Leksikograafia traditsioonide ja keeletehnoloogia ristteel”, kus tegi ettekande 
“Eesti fraseoloogia (arvuti)leksikograafiline käsitlus”.

29. ja 30. augustil osalesid Renate Sõukand ja Raivo Kalle Tallinnas rahvusvahelisel 
konverentsil “Turning Points in Baltic and Central East” ettekandega “Supported Regio-
nal Food Culture in Estonia: Sustainability through Identity and Commercialization”.

10.–13. augustini käisid välitöödel Rõuge, Karula ja Valga kihelkondades ning 31. au-
gustil ja 18. oktoobril Kanepi kihelkonnas Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov.

6.–8. septembrini osales Anneli Baran Stockholmis rahvusvahelisel kujundkõne uuri-
mise aastakonverentsil “The Stockholm Metaphor Festival” ja tegi seal ettekande “On 
the role of Phraseology in online media”.

24.–30. septembrini osalesid Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov Ljubljanas Euroopa 
ühingu Astronomy in Culture rahvusvahelisel aastakonverentsil “Acient Mythology 
and Modern Prophets”.

25. septembril avati kirjandusmuuseumi saalis Lina Gergova fotonäitus “Nationa-
lism and urban festivity in post-socialist Europe (Estonia, Bulgaria, Slovakia)”, mis jäi 
vaadata oktoobri lõpuni.
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1.–5. oktoobrini käisid folkloristid Anneli Baran, Piret Voolaid ja Astrid Tuisk (ERA) 
ning fotograaf Alar Madisson Hiiumal õpilaspärimust kogumas. Külastati Käina Güm-
naasiumi, Kõrgessaare VAK Noortekeskust, Kärdla Ühisgümnaasiumi, kus esineti ka 
koolitundides noortepärimuse teemadel. Piret Voolaid kogus koolipärimust Tartu Ki-
vilinna Gümnaasiumi 5.–7. klassi õpilastelt.

4. oktoobril pidas Tõnno Jonuks Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi loengusarjas 
“Isik religioonis: rollid ja kangelased” ettekande “Nõiad, teadjad või šamaanid. Kas 
kiviajast saab leida usujuhte?”.

16. oktoobril tegi Asta Õim Kunda gümnaasiumi keelepäeval ettekande “ Mis värvi 
on armastus? (värvused kujundikandjana)”.

24. oktoobrist 22. novembrini kirjandusmuuseumi fuajees raamatunäitus “Sloveenia 
folkloristika. Väljaanded.” Koostajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov.

4.–11. novembrini Lõuna-Portugalis Taviras toimunud 6. rahvusvahelisel vanasõnade 
kollokviumil (6th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (ICP12)) esinesid Anneli 
Baran (Phraseology in Political Discourse – A Case of Social Media), Arvo Krikmann (On 
the Fate of Some Fixed Expressions on the Internet) ja Piret Voolaid (On Paremiological 
Findings in the Estonian Daily Newspaper Postimees).

6. novembril esines Asta Õim eurotõlkijate seminaril “Metafoorist alguseni” kaheosalise 
ettekandega “See keeruline lihtne metafoor”.

15. novembril tegi Asta Õim Emakeele Seltsi ettekandekoosolekul ettekande “Mõiste 
kaudu tähenduseni”.

16. novembril korraldas osakond koos Tartu Ülikooli, Eesti Akadeemilise Usundiloo 
Seltsi ja Akadeemilise Rahvaluule Seltsiga kirjandusmuuseumi saalis) Euraasia põlis-
rahvaste šamanismi uurija, Ungari folkloristi ja etnoloogi Mihàly Hoppàli 70. sünni-
päeva sümpoosioni “Narrated Worlds of Belief”. Esinesid Mihàly Hoppàl (The Eurasia 
Concept: Myth and Reality), Ülo Valk (The Land of Dismembered Goddess: Notes on 
Place-Lore in Assam), Merili Metsvahi (Relationships between the brother and sister 
in Estonian and Karelian folk tales), Hasso Krull (Sister’s Metamorphoses: Shamanism 
with Animism), Ergo-Hart Västrik (How to portrait Votian nature spirits?), Judit Kis-
Halas (Inherited objects – hereditary power. Persistence and change of a divinatory 
healing ritual), Liivo Niglas ja Eva Toulouze (Studying religion through an individual: 
reflections on Yuri Vella’s spiritual practice), Mare Kõiva (The Witch of Äksi – Portrait 
of a Witch from Local Impressions).

Konverentsi raames avati Andres Kuperjanovi ja Mare Kõiva koostatud fotonäitus 
„Mihaly Hoppal“. Vt lähemalt http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/hoppal/.

22. ja 23. novembril korraldas osakond Mäetaguse mõisa külalismajas seminari 
“Keelest meeleni 5: Internet, kohad, narratiivid, väärtused”. Seminar oli seotud EKM 
folkloristika osakonna 65. juubeli ning folklooriajakirjade Mäetagused ja Folklore: 
EJF kokku 100 numbri ilmumisega. Esinesid Piret Voolaid (Paröömilistest leidudest 
ajalehes Postimees ja ühest meediaprojektist), Liisi Laineste (Estraadist püstijalani: 
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stand-upi minevik, olevik ja tulevik Eestis), Reet Hiiemäe (Tähenduste ja identiteedi 
konstureerimisest Kassinurme mägede näitel), Tõnno Jonuks (Religiooni materiaalsus 
– usulised esemed Eesti arheoloogiakogudes), Eda Kalmre (Tõde ja valikud. Pilguheit 
ühe uurimuse taha), Renata Sõukand ja Raivo Kalle (Metsikute söögitaimede küsitlus 
2011/2012), Ell Vahtramäe (põllumajandusmuuseum, Kust tuleb toit?), Arvo Krikmann 
(Eesti mõistatuste andmebaas ja geograafiliste levikupiltide kaardistaja), Andres Kuper-
janov (Skript), Nikolai Kuznetsov (Mida Juku ei õpi... Komi keelesituatsioonist), Mare 
Kõiva ja Andres Kuperjanov (Rootsieestlaste rituaalne aasta. Vaade migrandi aknast) 
ning Maarja Villandi (Ebateaduslikest teooriatest soome-ugri keelesuguluse alal ehk 
keelesuguluse tekkelood). Lähemalt http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2012/mtseminar/.

29. ja 30. novembril toimus Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli 
eetikakeskuse, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös lasteaia-
õpetajate koolitusseminar “Sõnad üksi ja kambakesi koos”. Seminari üks korraldajaid 
oli FO teadur Piret Voolaid ja vanemteadur Asta Õim esines ettekandega “Meie iga-
päevane kujundlik keel”.

30.  novembril esinesid Renata Sõukand ja Raivo Kalle Eesti Maaülikoolis seminaril 
“Tervise- ja loodustooted kohalikest taimedest” ettekandega “Kasemahla ja vahtramahla 
rahvusvaheline kasutus ja võimalused väärindamiseks”.

Teisipäevaseminarid

2. septembril tutvustas Reet Hiiemäe vastilmunud artiklikogumikku Mis on ühist 
Gilgamešil ja geeniuurimisel? Käsitlusi kultuurist ja usundist.

27. novembril esines Arvo Krikmann: “Tänasida kanakonte ära viska kiirteele. Mõnede 
ütluste käekäigust internetis”.

Asta Niinemets

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

4. septembril Turu ülikooli folklorist Kirsi Hänninen loeng “Folkloristic views on the 
UFO phenomenon” (Folkloristlikke vaateid UFO-fenomenile).

11. septembrist 31. oktoobrini pidas külalisprofessor Rabindranath Sarma (Jhark-
handi ülikool, India) eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna juures ingliskeelse loengu-
kursuse “India põlisrahvaste kultuurid”.

4. oktoobril pidas Helsingi ülikooli dotsent Pertti Anttonen osakonnas loengu “The 
Ambiguity of Collectivism and Individualism in Post-Romanticist Folklore Studies” 
(Kollektivismi ja invidualismi kahemõttelisus romantismijärgses folkloristikas).

5. oktoobril Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Tartu Ülikooli rah-
valuule osakonna muinasjuttude töörühma sügisseminar “Muinasjutud ja jutupärimus. 
Lood kui identiteedi loojad“ Saare maakonna keskraamatukogus.
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6. novembrist 5. detsembrini külalisõppejõu Judit Kis-Halasi (Pécsi ülikool, Ungari) 
ingliskeelne loengukursus “Witches, Healers, Magicians. Vernacular Magic and Healing 
in Early Modern Europe” (Nõiad, ravitsejad ja targad. Rahvapärane maagia ja meditsiin 
varauusaegses Euroopas).

Novembris-detsembris Judit Kis-Halasi filmiprogramm “Witchcraft staged and di-
rected”.

Kaitstud doktoritöö

Toms Ķencis (TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi doktorant, 5. oktoobril) A 
disciplinary history of Latvian mythology (Läti mütoloogia distsiplinaarne ajalugu). 
Juhendajad Kristin Kuutma ja Ülo Valk, oponendid Pertti Anttonen (Helsingi ülikool) 
ja Rūta Muktupāvela (Läti Kultuuriakadeemia).

Liilia Laaneman


