UUDISED

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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aitavad mõista tänapäeva näiliselt sekulaarses Eestis toimuvaid nähtusi (nt üleloomulikud kogemused ja teispoolsusega suhtlemine) ning näitavad pärimuse dünaamikat.
Lisaks teadustegevusele on Reet Hiiemäe ka aktiivne oma uurimuste populariseerija.
Preemia anti kätte 25. mail Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.
ARS

Kroonika
Akadeemilises Rahvaluule Seltsis
20. aprillil esinesid kõnekoosolekul Liina Saarlo (Kohtumisi Laiusel. Murdekorrespondent Agu Tamme rahvaluule kirjapanekutest ja lugemispäevikutest) ja Kärri ToomeosOrglaan (Kirillitsas üleskirjutatud seto jutusõ’. Mitmekeelsusest munk Arkadi, Stepan
Dimitrjevi ning Jüri Truusmanni kirjapanekutes).
25. mail esines Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul ettekandega eelmisel
aastal rahvaluule uurimispreemia saanud Andreas Kalkun (Veel kord elatud usust ja
seto marioloogiast). 2016. aasta teadustegevuse eest anti folkloristika preemia Reet
Hiiemäele. Ingrid Rüütel esitles vastvalminud CD-d “Pärnumaa rahvalaule ja pillilugusid”. ARSi üldkoosolekul valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon. Uued juhatuse liikmed
on Reet Hiiemäe, Anu Korb, Merili Metsvahi, Kärri Toomeos-Orglaan ja Ergo-Hart
Västrik, revisjonikomisjoni kuuluvad Mare Kalda, Liilia Laaneman ja Helen Kõmmus.
16. juunil toimus ARSi väljasõit Võnnu kihelkonda.
Kärri Toomeos-Orglaan

Eesti Rahvaluule Arhiivis
24. märtsil esines Mall Hiiemäe Viru-Jaagupis Lääne-Viru pärimuspäeval ettekandega
“Endelinnud meie maastikupildis”.
3. aprillil esines Kadri Tamm Iisaku Kihelkonna Muuseumis toimunud Virumaa
kodu-uurijate päeval ettekandega “Eesti Kirjandusmuuseumi kogude kasutamisest
internetis”.
4. aprillil toimus Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Kultuuriloolise Arhiivi ühine eluloo- ja
kaastööliste päev. President Kersti Kaljulaid andis kätte preemiad parimatele rahvaluulekogujatele. Preemiad pälvisid Maie Erik sisukate kaastööde eest aastatel 2009–2016,
Merili Metsvahi Tartu Ülikooli tudengite folkloristlike välitöökursuste juhendajana
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