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avaldada Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kogumikus. Kõik elulood säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti Kultuuriloolises Arhiivis. Elulugude võistluse
patroon oli Kristiina Ehin.
Töid lugesid ja hindasid mitmed eri taustaga elulugude uurimise, tõlgendamise
ja kogumisega tegelevad inimesed: Terje Anepaio, Tiiu Jaago, Merle Karusoo, Tiina
Ann Kirss, Aigi Rahi-Tamm, Astrid Tuisk, Jürgen Volmer. Võistlusel määrati seitse
peapreemiat, 16 tööd tõsteti esile ja 34 märgiti ära.
Arhiivide kaastöölisi ja võistluse võitjaid toetasid auhindadega Eesti Kultuurkapital,
Mõisakeraamika, Piusa Savikoda, kirjastused Tänapäev, Rahva Raamat ja Petrone
Print.
Täname kõiki, kes arhiiviga koostööd tegid!
2017. aastal on kaastöölistele välja pakkuda kaks kogumisteemat. Mall Hiiemäe on
koostanud küsitluse “Loomariik ja inimene”. Oodatakse arvamusi, lugusid ja uskumusi,
isiklikke kokkupuudete kirjeldusi seoses nii meie metsade põlisloomade kui ka uuemate
liikidega, näiteks šaakal.
Perekonnanimelugude kogumise võistlus (koordinaator Valdo Valper) kannab pealkirja “Imelik nimi”. Sinna oodatakse töid nimede ajaloost, tähendustest, aga ka tähtsusest nende kandjatele.
Kirjutada võib nii käsitsi, postitades või tuues kaastöö aadressile Vanemuise 42,
saata e-mailiga aadressile kratt@folklore.ee või vastata rahvaluule arhiivi kogumisportaali kratt kaudu: http://kratt.folklore.ee/.
Astrid Tuisk

Tartus kogunesid kultuuriteadlased
27.–29. aprillini toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis
kultuuri-uurijate konverents “Across Borders VII: Cultures in Dialogue”, mis kutsus
teadlasi arutama keele ja kirjanduse kognitiivsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste aspektide
üle.
See oli sarja “Across Borders” seitsmes kohtumine (varasemad üritused on toimunud
peamiselt Poolas, aga ka Ungaris ja Slovakkias), mis keskendus eelkõige kommunikatsioonile, (etno)lingvistikale ja folkloristikale. Konverentsist võttis osa 109 delegaati
(ettekannetega) ja paarkümmend kuulajat 21 riigist Euroopast, Ameerikast ja Aasiast.
Konverentsi kaks esimest päeva toimusid Eesti Kirjandusmuuseumis ning kolmas Eesti
Rahva Muuseumis (see oli ühendatud ERMi aastakonverentsiga).
Plenaarloengutega esinesid prof Gerard McCann (Suurbritannia), prof Mariusz
Misztal (Poola) ja prof Mihhail Lotman (Eesti). Kolme päeva jooksul toimusid üldised
keele, kultuuri ja kirjanduse paneelsessioonid ning töötoad. Eesti Kirjandusmuuseumi
saalis sai vaadata Poola Vabariigi Suursaatkonna toel avatud fotonäitust “Stanisław
Ignacy Witkiewicz – Witkacy (1885–1939) metafüüsilised portreed”.
“Across Borders VII” sai teoks Eesti Kirjandusmuuseumi koostöös Poola Jagiello
ja Krosno ülikoolidega, Eesti-uuringute Tippkeskuse ja Eesti Rahva Muuseumiga.
Konverentsi toetasid Eesti Kultuurkapital, Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas, Eesti
Teaduste Akadeemia ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
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Konverentsi “Across Borders VII” osalised kirjandusmuuseumis. Keskel esiplaanil
konverentsi peakorraldaja Liisi Laineste. Alar Madissoni foto 2017.

Kava ja ettekannete lühitutvustused on kättesaadavad kodulehel http://www.folklore.
ee/rl/fo/konve/AcrossBorders/2017/index.html.
Liisi Laineste

Folkloristika aastapreemia sai Reet Hiiemäe
Alates 2011. aastast on Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali
Rahvakultuuri sihtkapitaliga andnud välja Eesti folkloristika aastapreemiat. Preemia
eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Möödunud aastal pälvis preemia Andreas Kalkun.
Tänavu esitati žüriile neli kandidaati: Reet Hiiemäe, Helen Kõmmus, Aado Lintrop
ja Merili Metsvahi. Kõigi mainitute 2016. aasta oli tegus ja laiahaardeline – valminud
on nii teadusartikleid, allikapublikatsioone kui ka populaarteaduslikke väljaandeid.
2017. aasta Eesti folkloristika aastapreemia otsustati anda Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadurile Reet Hiiemäele. Reet Hiiemäe on mitmekülgne ja
viljakas folklorist ja usundiuurija. 2016. aastal ilmus Reet Hiiemäe sulest hulgaliselt
kõrgetasemelisi teadusartikleid ning laiemale lugejaskonnale mõeldud käsitlusi, ka
koostas ta ajakirja Folklore: EJF usundiliste juttude erinumbri. Aasta lõpus valmis
tal ka doktoritöö “Folkloor kui mentaalse enesekaitse vahend: usundilise pärimuse
pragmaatikast”, mille kaitses käesoleva aasta algul.
Reet Hiiemäe on uurinud nii klassikalisi folkloorižanre kui tänapäevaseid rahvaluule
ja usundiga seotud nähtusi. Tänu heale vana pärimuse tundmisele oskab Reet Hiiemäe
näha seoseid vanade ja uute nähtuste vahel. Reet Hiiemäe uurimuste allikateks on
nii arhiivides kui meedias ja internetis leiduv elav pärimus. Reet Hiiemäe uurimused
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