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Kroonika

Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

28. aprillil pidas Tiina Sepp ettekande “Inglismaa katedraalid ja palverännakud: 

välitööpõhiseid käsitlusi”. Eda Kalmre esitles väljaannet “Kriimani kriimud lood. Mõis 

ja saja-aastane küla”.

24. mail toimus pidulik ettekandepäev “Kes tera ei kogu, vakka ei saa”, millega tähis-

tati folkloristi ja eesti kultuuriloo uurija Rein Saukase 75. sünnipäeva. Ettekannetega 

astusid üles Katre Kikas (““Olgu ka see auus saatja äratajaks...” Esiletõstetud koguja-

tüübid J. Hurda kogumisaruannetes”), Liina Saarlo (“Kaks melanhoolset vanavararet-

klejat ERMi stipendiaatide ridadest”), Kärri Toomeos-Orglaan (“Ühest anonüümsest 

saadetisest – väljakaevamisi Reinuga”), Piret Voolaid (“Vääna vanasõna, kui vanasõna 

väändib: Vanasõnade väänamisest nalja ja pilkeni”) ja Mare Kõiva (“Kolme käsku on 

vaja järgida, siis läheb elu korda”).

26. mail kuulutas Akadeemiline Rahvaluule Selts välja 2022. aasta Eesti folkloristika 

preemia laureaadi. Preemia anti Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi 

vanemteadurile Mari Sarvele. Pidulikul koosolekul pidas ettekande eelmise aasta lau-

reaat keeleteadlane Asta Õim “Kõnekäänud meie igapäevakeeles”.

Kärri Toomeos-Orglaan

Eesti Rahvaluule Arhiivis

2. aprillil pidas Janika Oras ettekande Tähemõrsja laulust Pärnus V rahvamuusika-

töötluste festival-kontserdil Folgi Krõmps 2022 ning osales festivali žürii töös.

7. aprillil toimus ERA kaastööliste päev. Päeva esimeses osas tunnustati pärimuse-

kogujaid, kõnelesid Olga Ivaškevitš, Astrid Tuisk ja Anu Korb ning sõna said kaastöölised, 

tekste saabunud töödest luges Tuuli Otsus. Järgnenud aktusel andis president Alar Karis 

üle 2021. aasta kogumispreemiad. Imbi-Harietta Eenlo pälvis elutööpreemia järjekindla 

kogumisvõistlustest osavõtu ning esile tõstetud kaastööde eest aastail 2013–2021; Urve-

Mai Männik väljapaistva töö eest 2021. aastal ning järjekindla kogumisvõistlustest 

osavõtu eest aastail 2014–2021; Eve Kask ja Saara Mildeberg said preemia projekti 

“Käsmu inimesed ja majad 2013–2019” fotode ja intervjuude korrastamise ning arhiivile 

üleandmise eest. Kõnelesid Tõnis Lukas ja Risto Järv, uut kogumisvõistlust “Muusika 
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minu elus” tutvustas Taive Särg. Päeva lõpetas Kaisa Kuslapuu kontsert. Üritus on 

järelvaadatav Kirmus-TV leheküljelt.

8. aprillil toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Kristi Salve 80. sünnipäevale pühendatud 

konverents “Loodus – keskkond – kultuur soome-ugri võtmes”, ERAst esines Risto Järv 

(“Rändavad tegelased, rändavad jutud. Muinasjutt “Nõel, kinnas ja ora” (ATU 90)”). 

ERA metsa- ja koduloengute sarjas avaldati Kristi Salve ja Liina Saarlo videoloeng 

“Lehekülgi Laiuse “Vanast kandlest””, mis valmis koos Olga Ivaškevitši, Jaan Tamme ja 

Janno Simmiga. Kirjandusmuuseumi trepigaleriis avati Liina Saarlo koostatud näitus 

“Kassi helge kuju Eesti Rahvaluule Arhiivis”.

18. aprillil tutvustas Taive Särg Klassikaraadios “Delta” saates ERA korraldatud 

rahvaluule kogumisvõistlust “Muusika minu elus”. Saate autor oli Liina Vainumetsa.

19. ja 20. aprillil toimus Eesti Rahva Muuseumis traditsiooniline noorte kultuuri-

uurijate konverents “Noorte Hääled”. ERAst esinesid Helina Harend ja Susanna Mett 

ettekandega “Pilguheit silma kujutamisele eesti pärimuses”. 20. aprillil osales Lona 

Päll konverentsi vestlusringis “Muuseum ja teadus” koos Piret Karro, Rasmus Kase ja 

Pille Runneliga, vestlusringi modereeris Mari Sarv.

Konverentsi raames 19. aprillil Tartu Elektriteatris toimunud NEFA filmiõhtu 

“A Year in the Field” (Välitööaasta) järel modereeris Lona Päll aruteluringi, vestlesid 

filmi peategelane keskkonnaantropoloog Joonas Plaan, etnoloog Laur Vallikivi ning 

keskkonnakaitsja Madis Vasser.

Konverentsi korraldasid koostöös Eesti Rahva Muuseum (Liisi Jääts, Piret Koosa), 

Tartu Ülikooli kultuuriuuringute instituut (Michele Tita), Eesti Kirjandusmuuseum 

koos Eesti-uuringute tippkeskusega (Anastasiya Fiadotava, Mari Sarv) ja Tartu NEFA 

(Saara Mildeberg).

20. aprillil esines Jüri Metssalu koos Peep Mardistega 20. Supilinna päevadel proovi-

baaris, Emajõe tn 3 jagades meeleolukaid mälestusi Supilinna elust ülikooli ajal ja 

hiljemgi.

21. aprillil kõneles Vikerraadio saates “Huvitaja” Astrid Tuisk koos Liikuma Kutsuva 

Kooli võrgustikujuhi Maarja Kalmaga laste liikumisharjumusest ja õues mängimisest, 

saatejuht oli Krista Taim.

21. ja 22. aprillil osales Mari-Ann Remmel koos Kristel Kivariga (TÜ) välitöödel Audru 

ja Tõstamaa kihelkonnas. 21. aprillil pidas Mari-Ann Remmel Audru muuseumis ette-

kande Audru kihelkonna looduslikest pühapaikadest ja nende uurimisest.
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22. aprillil avati kirjandusmuuseumis näitus “Vladimir Romaškin – Jovlan´ Olo 70”, 

koostajateks Taive Särg ja Natalia Abrosimova (Ersa kultuuriühingust Sjatko). Näitus 

oli avatud 22. maini.

28. aprillil pidas Janika Oras Pärnu Keskraamatukogus ettekande “Looduses laulmise 

vägi vanas pärimuses ja tänapäeval”.

29. aprillist kuni 27. maini viis Janika Oras Tartus läbi neli ukraina rahvalaulude 

tuba eestlastele ja ukrainlastele ja esines neis osalenutega 21. mail Ukraina toetus-

kontserdil Karlova päevadel.

Aprillis ja mais tegi Jüri Metssalu Rapla vallavalitsuse kutsel koos arheoloog Andres 

Tvauriga välitöid Härgla lubjakivimaardla piirkonnas, et kaardistada sealse maastiku 

kultuuripärandit. Metssalu ja Tvauri avastasid planeeritava kaevanduse alalt vanad 

põllukivihunnikud, mille täpsemaks dateerimiseks on tarvis korraldada arheoloogilised 

kaevamised.

1. mail õpetas Janika Oras Kahkva külas Lummo Kati leelokoorile seto vanemas ja 

uuemas stiilis mitmehäälseid laule ja varieerimise põhimõtteid.

12. ja 13. mail Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis toimunud Eesti-uuringute 

Tippkeskuse konverentsil “Subjectivity and Intersubjectivity in Language and Culture” 

(“Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuuris”) pidas Liina Saarlo ettekande 

“Those Other Singers: Less Active Participants in the Runo Singing Tradition” (“Varju 

jäänud laulikud: regilaulutraditsiooni tagasihoidlikumaist osalejaist”). Taive Särg ja 

Mari Sarv korraldasid konverentsil paneeli, kus uuriti inimeste vahelisi seoseid tradit-

sioonilisel laulmisel, seejuures pöörati tähelepanu nii üle aegade ulatuvatele mõttelistele 

seostele kui laulmise hetkel toimuvale suhtlusele (“Diachronic and synchronic dimension 

of intersubjectivity in traditional singing”).

14. mail pidas Helen Kõmmus Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas Kärdlas ettekande 

“Rahvalaulud ja pillilood Hiiumaa rahvamuusikas”.

14. mail pidas Andreas Kalkun Setomaa muuseumide konverentsil “Igal asjal on piirid” 

Värskas kindral Reegi majas ettekande “Setode õigeusk: maateadus ja piirid”.

17. mail toimus üle-eestiline raamatukogude kaugtööpäev, mille käigus tutvustati, 

milliseid võimalusi kaugtööks raamatukogud pakuvad. Kärdla raamatukogus töötas 

meie teadur Helen Kõmmus.
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20. mail toimus Eesti Rahvakultuuri Keskuse jutuvestmisfestivali “Ööbikuööd” raames 

Tallinnas Fotografiska keskuses vestlusring jutuvestmise tähendusest tänapäeval. 

Kõnelesid Risto Järv, jutuvestja Erki Kaikkonen ja sotsiaalmeedia ekspert Jaan 

Kruusma, modereeris Maili Metssalu.

21. mail viis Janika Oras koos ansambliga Väike Hellero läbi regilaulude õpitoa Uus-

pärimusfestivalil Pööritsa külas Tartumaal.

21. mail osales Eesti Kirjandusmuuseum üle-eestilisel muuseumiööl “Öös on unistusi”. 

Kirjandusmuuseumis toimunud aardejahi koostasid ja viisid läbi Astrid Tuisk, Helina 

Harend, Kärri Toomeos-Orglaan, Helle Maaslieb (AR), Mare Kalda (FO), kommunikat-

sioonispetsialist Agnes Neier ja vabatahtlikud.

24. mail toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi ja ERA 

kaaskorraldusel pidulik ettekandepäev “Kes tera ei kogu, vakka ei saa – Rein Saukas 

75”. ERAst esines Kärri Toomeos-Orglaan (“Ühest anonüümsest saadetisest. Välja-

kaevamisi Reinuga”) ning Liina Saarlo (“Kaks melanhoolset vanavararetklejat ERMi 

stipendiaatide ridadest“).

27. mail esines Aado Lintrop ettekandega “Usk hinge taassündi ja selle kajastused 

mansi rahvaluules” Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi korraldatud konverentsil “Ivar 

Paulson 100”.

28. mail pidas Lona Päll 28. Balti Uuringute Edendamise Ühingu (AABS) konverentsil 

“Baltic Studies at a Crossorads” ettekande kohapärimuse uurimise rollist Eesti kaas-

aja keskkonnadiskursuses (“The role of Estonian place-lore research in environmental 

discussions: from ideological tool to dialogical practice”). Konverents toimus Washingtoni 

Ülikoolis Seattle’is, 27.–29. mail.

2. ja 3. juunil Mooste mõisas toimunud folkloristide 16. talvekonverentsil “Anomaaliad 

folklooris ja kultuuris” esinesid ERAst Anu Korb (“Siberi eestlaste lood laste haigustest 

ja sünnipärastest vigadest”) ja Taive Särg (“Eesti loomislaul: ilmalinnu sünd”).

3. juunil pidas Andreas Kalkun Valgamaal Sangaste lossis EKA muinsuskaitse ja 

konserveerimise osakonna XXIV kevadkonverentsil “Surm Sangastes” ettekande 

“Uurimused surmast. Dekadentlik surm ja armastus Eric Stenbocki loomingus”.

3. juunil oponeeris Lona Päll Tartu ülikooli semiootika ja kultuuriteaduste eriala 

magistrandi Lii Ranniku magistritööd “Pakendisemiootika ja roheline diskursus”.
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4. juunil viis Janika Oras läbi ukraina rahvalaulude õpitoa festivalil “Väike-Baltica” 

Vanalinna päevade pärimuskülas Tallinnas.

4. juunil autasustati Tallinnas Eesti Lastekirjanduse Keskuses Sten Roosi 30. muinas-

jutuvõistluse parimaid. Eesti Rahvaluule Arhiivi eriauhinna pälvisid Iris Kivi (Miina 

Härma Gümnaasium) ja Martin Oja (Jüri Gümnaasium), žüriiliikme Risto Järve eriau-

hinnad Mairit Laanesaar (Võru Kreutzwaldi Kool) ja Riki Lisette Sirel (Türi Põhikool).

10. juunil intervjueeris Olga Ivaškevitš Eesti Vabaõhumuuseumis töötajaid küsitlus-

kava “Tähtpäevad ja muutunud tavad koroonakriisi ajal” järgi.

13.–16. juunini Islandil Reykjavikis toimunud Põhjamaade etnoloogia ja folkloristi-

ka 35. konverentsil “Re:” esinesid ERAst Mari Sarv ja Liina Saarlo ettekandega, mis 

tutvustas Soome Akadeemia rahastatud läänemeresoome regilaulude uurimise koos-

tööprojekti FILTER tegevust ja esimesi tulemusi (“FILTER project: new outlooks for 

Finnic oral poetry collections”, ühisettekanne koos Kati Kallio, Eetu Mäkelä, Maciej 

Janicki ja Jukka Saarisega – Soome Kirjanduse Selts ja Helsingi Ülikool) ning Risto 

Järv ja Mari Sarv ettekandega muinasjuttude ja regilaulude teema-analüüsist (“Using 

Topic Modelling for the Analysis of Estonian Fairy Tales and Folksongs”).

22. juunil rääkis Kadri Tamm Vikerraadio saates “Huvitaja” kogumisvõistlusest 

“Muusika minu elus”, saatejuht oli Krista Taim.

29. juunil toimus ERA seminar-koolitus Raplamaale. Peeti bussiseminar “Üks muu-

tus arhiivis”, osaleti ajajuhtimise koolitusel. Ühiselt külastati teatrietendust “Richard 

ja Anna”, noore rahvaluulekoguja Richard Viidebaumi (Viidalepa) välitöödest Rapla 

kihelkonnas 1928. aastal; osaleti lavastaja ning näitlejatega vestlusringis etenduse 

lavaletoomisest.

30. juunil pidas Helen Kõmmus BaltHerNeti 10. suvekoolis Suuremõisas Hiiumaal 

ettekande “Sajandi armastuslugu Hiiumaal: mälestused põgenemisest Rootsi 1944 ja 

naasmisest Hiiumaale 1947”.

Risto Järv, Mari Sarv

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas

21. veebruarist 31. maini osales osakonna töös külalisteadlane Galina Glukhova 

(Iževski Ülikool).
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14. märtsist osaleb osakonna töös külalisteadlane Sergei Troitskii. 10. märtsist 
1. juulini avaldas Sergey Troitskii kolm ingliskeelset ja ühe venekeelse artikli WoSis 

indekseeritud ajakirjades. Ta oli ka kahe venekeelse ajakirja erinumbri toimetaja: 

Mental Borders and Memorial Frontier 7 (2) ja Galactica Media: Journal of Media 

Studies erinumber “Galactica Memory” 4 (2).

12. märtsist 13. aprillini osales Mare Kõiva õpilaste teadusfestivali komisjonis liikme ja 

hindajana. Teadusfestival lõppes intervjuudega 2. vooru pääsenud õpilastega, komisjoni 3. 

koosolekul valiti välja preemiasaajad ja toimus autasustamine. Eesti Kirjandusmuuseumi 

ja Eesti-Uuringute Tippkeskuse eripreemia Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti-Uuringute 

Tippkeskuse eripreemia sai Emma Lotta Lõhmus Gustav Adolfi Gümnaasiumist 

tööga “Üksindus Milan Kundera “Olemise talumatus kerguses”, Bohumil Hrabali 

“Liiga valjus üksinduses” ja Mati Undi “Sügisballis””. Eesti-uuringute Tippkeskuse 

eriauhinna pälvis Paul Kaspar Nurk Tallinna Reaalkoolist töö eest “Albert Camus’ 

eksistentsialismi jooni Priit Pärna filmides”, Eesti Kirjandusmuuseumi preemia 

põhikooliastme seas läks Kaisa Urbanile Tallinna Kivimäe Põhikoolist (“Suulise keele 

erijooned vlogija L.P. videoblogides”), Eesti-uuringute Tippkeskuse ergutuspreemiad 

pälvisid: Johanna Paide Tallinna Prantsuse Lütseumist tööga “Suulise kõne eripärad 

hommikuprogrammi “Terevisioon” näitel” ja Maarja-Liis Nirgi Tamsalu Gümnaasiumist 

tööga “Majandusteadlane Endel Kolde”.

Märtsikuu lõpust tegutseb osakonnas Natalia Ermakov hõimurahvaste programmi 

toetusel ersa folkloorikogude ja oma materjalide vormistamise projektiga.

Aprillis ilmus Eda Kalmrel raamat “Kriimani kriimud lood. Mõis ja saja-aastane küla” 

(väljaandjad: Kriimani Küla Selts ja EKM Teaduskirjastus, teostus: Vahka Meedia OÜ).

Aprillis ilmus ajakirjas Suur Eesti Raamatuklubi Reet Hiiemäe intervjuu pärimuslikest 

sümbolitest seoses raamatu “Pärimuslikud märgid ja sümbolid Eestis” ilmumisega.

1. aprillil esines Anastasiya Fiadotava taskuhäälingus Culture & Inequality, rääkides 

huumorist sõja ajal. Jätkuvalt aktuaalse Ukraina sõja taustal arutleti, kuidas inimesed 

sõja ajal nalja teevad ja mis funktsiooni selline huumor täidab.

5. aprillil pidas Reet Hiiemäe Tallinna 32. Keskkooli õpilasolümpiaadil “Kaitse” ette-

kande “Kaitsemaagia muutuvas maailmas”.

6. aprillil esines Vikerraadio “Huvitaja” saates Eda Kalmre, kellel sai äsja valmis 

raamat “Kriimani kriimud lood. Mõis ja saja-aastane küla”. Saates räägiti Kriimani 
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mõisast, külast ja inimestest. Mare Kõiva rääkis aga, kes oli vanarahva silmis kilk ja 

miks liigitub ta müütiliseks olendiks.

6. ja 7. aprillil osales Mare Kõiva kriisijuhtimise veebikoolitusel.

8. aprillil korraldas osakond Kristi Salve 80. sünnipäeva tähistamiseks rahvusvahe-

lise konverentsi “Keelest meeleni VIII” alapealkirjaga “Loodus – keskkond – kultuur 

soome-ugri võtmes”. Korraldustoimkonnas olid Salle Kajak, Maris Kuperjanov, Nikolay 

Kuznetsov, Mare Kõiva ja Anne Ostrak. Konverentsi toetasid Eesti Kultuurkapital 

(teadusprojekt EKM 8-2/20/3) ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu 

(Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145).

Esinesid Irma Mullonen (“Фольклорные сюжеты в народной интерпретации 

“женских” топонимов Карелии”), Irina Vinokurova (“Вепсская свадьба сельских 
предпринимателей (по материалам рукописи уроженца Шимозера К. А. Силакова)”), 

Zinaida Strogalschikova (“О материалах первой экспедиции М. И. Муллонен к вепсам 
(сентябрь 1961 г.)”), Risto Järv (“Rändavad tegelased, rändavad jutud. Muinasjutt 

“Nõel, kinnas ja ora” (ATU 90)”), Madis Arukask (“Viht, luud ja stiihiate tekitamine 

läänemeresoomlastel ja naabritel”), Mare Kõiva (“Sissevaateid putukate maailma – 

hingeloomad, etioloogiad ja rituaalid”), Galina Gluhhova ja Tatjana Vladõkina (“Обряды 
проводов / изгнания насекомых в календарном цикле удмуртов”), Nadežda Suntsova 

ja Jelena Popova (“Дикорастущие виды растений в современных поверьях и обрядах 
бесермян”), Eva Toulouze (“Pühapaigad Kaama-taguste udmurtide juures”) Nikolai 

Anisimov (“Природные “индикаторы“ смерти в культуре удмуртов”), Julia Krašenin-

nikova (“Звери, птицы, рыбы: метаморфозы главных персонажей свадебного ритуала 
(на примере свадебных приговоров)”), Aleksei Rassõhajev (“Вклад коми писателя 
В. В. Тимина в собирание коми фольклора”).

Liina Saarlo tutvustas näitust “Kassi helge kuju Eesti Rahvaluule Arhiivis”.

11.–17. aprillini oli Kuku raadio nädala raamat “Pärimuslikud märgid ja sümbolid 

Eestis”, mille tutvustamiseks andis Reet Hiiemäe intervjuu Marek Strandbergile.

12. aprillil tutvustas Tartu Postimees Eda Kalmre koostatud raamatut “Kriimani 

kriimud lood”.

13. aprillil tutvustas Piret Voolaid Vikerraadio “Huvitaja” saates vanasõna “Rahu 

kosutab, vaen kaotab”, selgitades, et vanasõna saadeti juba suurkogujale Jakob Hurdale. 

Lisaks võis kuulda naljandit, mille puändiks vanasõna on.
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13.–16. aprillini olid folkloristika osakonnas külas Saša Babič, Saša Poljak Istenič ja 

Rok Mrvič Ljubljanast Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Sloveenia Etnoloogia 

Instituudist.

14. aprillil toimus Eesti ja Sloveenia folkloristide ühisseminar “Slovenian and Estonian 

School Lore: From the Material Collecting to Research Methodologies” (“Koolipärimus 

Sloveenias ja Eestis: Materjali kogumisest uurimismeetoditeni”, mille korraldajad olid 

Piret Voolaid ja Saša Babič). Esinesid Saša Babič (Sloveenia Teaduste ja Kunstide 

Akadeemia Sloveenia Etnoloogia Instituut, “Collecting Slovenian school lore via 

e-questionnaire: Analysis of the collected material and revision of the questionnaire”), 

Saša Poljak Istenič (Sloveenia Teaduste ja Kunstide Akadeemia Sloveenia Etnoloogia 

Instituut, “Creativity in schools: from de Bono methods to artistic workshops”), Piret 

Voolaid (“Representing distance learning in the memes of the first wave of the COVID-19 

pandemic”), Anastasiya Fiadotava (“Children as subjects and objects of family humour”), 

Mare Kõiva (“Bag boys. History, mythologisation and demythologisation”), Reet Hiiemäe 

ja Andrus Tins (“Suicide games and the thrill from danger: folklore-related experiences 

of teenagers and media moral panics in Estonia”), Sergei Troitskii (“Geographical 

schoolbooks as a source of national stereotypes”).

Seminar toimus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Sloveenia 

Teaduste ja Kunstide Akadeemia Etnoloogia Instituudi koostöös. Sündmust toetasid 

Sloveenia Teadusagentuur (BI-EE/20-22-009, ARRS P6-0088), Eesti Kirjandusmuuseumi 

teadusprojekt EKM 8-2/20/3, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-

uuringute Tippkeskus TK 145).

14. aprillil pidasid Sergey Troitskiy, Liisi Laineste, Anastasiya Fiadotava ja Guillem 

Castañar töötoas “Discourses of War and Peace: reflections on and around the aggres-

sion against Ukraine” ettekande “The discursive power of memes: Memetic discourse 

around the Ukrainian war”.

16. aprillil avaldas Postimees Ebe Pilti intervjuu Reet Hiiemäega (“Reet Hiiemäe: Eesti 

pärimuses sõja sümbolprintsiipi praktiliselt välja ei joonistugi”), kes rääkis sümbolitest 

ja märkidest ning sellest, kuidas praegust olukorda mõtestada ning millised mentaalsed 

pärimuslikud enesekaitsevõtted võimaldavad kriiside keskel normaalsust säilitada.

19. aprillil pidas Reet Hiiemäe Ulila raamatukogu noorteklubis ettekande “Mütoloo-

gilised olendid eesti pärimuses”.

19. ja 20. aprillil toimus Eesti Rahva Muuseumis noorte kultuuriuurijate konverents 

“Noorte hääled”, mille üks korraldajaid oli Anastasiya Fiadotava. Konverentsi toetas 

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145).
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20. ja 21. aprillil osales Anna Troitskaja veebi vahendusel Venemaa Teaduste Aka-

deemia käsikirja- ja trükitud raamatute kunsti käsitleval konverentsil “Käsikirja ja 

trükitud raamatu kunst: piltide ränne hiliskeskajal ja varauusajal” ettekandega “Coram 

Rege rullide portreteeritud initsiaalid 16. sajandil”.

20. aprillil esinesid Vikerraadio “Huvitaja” saates Mare Kõiva ja Piret Voolaid. Mare 

Kõiva rääkis, miks peetakse haaba pahaendeliseks ja äraneetud puuks, Piret Voolaid 

analüüsis vanasõna “Annab jumal lapse, annab ka lapse leiva”.

24. aprillil käis Nikolai Anisimov koos Galina Glukhovaga ja Mare Kõivaga Urvastes 

ja Obinitsas välitöödel kogumas ainestikku võrdleva artikli jaoks kultuuri ja loodusega 

seotud külastuskeskustest ja turismiarendusest Eestis ja Udmurtias.

24. aprillil tutvustas Eda Kalmre Kriimani mõisa saalis raamatut “Kriimani kriimud 

lood. Mõis ja saja-aastane küla”.

27. aprillil rääkis Mare Kõiva Vikerraadio “Huvitaja” saates maa-alustest.

28. aprillil tutvustas Eda Kalmre ARSi aastakoosolekul raamatut “Kriimani kriimud 

lood. Mõis ja saja-aastane küla”.

29. aprillil esines Piret Voolaid Tartu Ülikooli väärikate ülikooli veebiseminaride prog-

rammis loenguga “Koroonaaja internetifolkloor kui toimetuleku võti”.

29. aprillist 6. maini külastas Nikolai Anisimov koos Eva Toulouze’i ja Liivo Niglasega 

ülikoole Budapestis ja Szegedis. Välislähetuse programmi kuulusid peale ülikoolide 

külastamise ka loengud udmurdi kultuuri kohta, Baškortostani udmurdi palvuste filmi 

presenteerimine ja kirjandusmuuseumi teadustoimetuse ilmutatud raamatute “Udmurt 

Mythology and Folklore” (Sator 22, Current studies), “Spring rituals of the Varkled-

Böd’ya Udmurt / Весенние обряды удмуртов д. Варклед-Бодья” ja “Песни южных 
удмуртов / Songs of southern Udmurts” tutvustamine.

4. mail rääkis Mare Kõiva Vikerraadio “Huvitaja” saates külmkingast.

6. mail esitles Reet Hiiemäe Juulamõisa kohvikus Tartumaal raamatut “Pärimuslikud 

märgid ja sümbolid Eestis”. Esitlusele järgnesid loovtöötuba pärimuslikest sümbolitest 

kunstnik Mari Hiiemäe juhendamisel ning üllatusi-avastusi pakkuv sümboolne etno-

disko.
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8. mail rääkis Reet Hiiemäe Eesti Rahvusringhäälingu veebikanali Jupiter saates 

“Kirikuelu” kristlikest märkidest ja sümbolitest ning sellest, kuidas need on aja jooksul 

muutunud. Saatejuht oli Krista Taim (https://vikerraadio.err.ee/1608575233/kirikuelu-

kristlikud-margid-ja-sumbolid).

11. mail rääkis Piret Voolaid Vikerraadio “Huvitaja” saates vanasõnast “Parem varb-

lane peos kui tuvi katusel”.

12. ja 13. mail toimus Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Ülikoolis Eesti-uuringute 

Tippkeskuse 13. aastakonverents “Subjektiivsus ja intersubjektiivsus keeles ja kultuu-

ris”. Konverentsil plenaaresinejad olid Henrik Bergqvist (Stockholmi Ülikool, Rootsi) ja 

Władysław Chłopicki (Jagiellooni Ülikool, Poola). Folkloristikaosakonna poolt osalesid 

korraldustoimkonnas Anne Ostrak, Piret Voolaid ja Mare Kõiva.

Liisi Laineste modereeris plenaarsessiooni “(Inter)subjectivity in humour: how the 

speaker’s unsaid becomes the hearer’s funny”, Anastasiya Fiadotava modereeris paneeli 

“Intersubjectivity in language”, Tõnno Jonuks ja Reet Hiiemäe modereerisid paneeli 

“Intersubjectivity in religion”.

Ettekannetega esindasid osakonda Katre Kikas (““Trööstige ja aidake mind, kallis 

Herra!” Intersubjektiivsus Jaan Saalvergi kirjades Jakob Hurdale”), Anastasiya 

Fiadotava ja Piret Voolaid (“Playing with language to create humour in Estonian and 

Belarusian COVID-19 memes”), Tõnno Jonuks (koos Kristiina Johansoniga ettekanne 

“Magic in news – representation of magic and witchcraft in Estonian newspapers between 

1850–1980”), Mare Kõiva (“Magic and Religion – View from the Inside”), Nikolai Anisimov 

ja Galina Glukhova (“Traditional Udmurt Greetings, and Modern Greetings on the 

Internet”).

13. mail toimus Tartus Eesti Teaduste Akadeemia ja Ungari Teaduste Akadeemia 

teaduskoostööprojekti “Globaalsus ja lokaalsus Eesti ja Ungari tänapäeva folklooris” 

(“Global and local elements in contemporary folklore in Hungary and Estonia, 2022–

2024”, projektijuhid Katalin Vargha ja Piret Voolaid) esimene tööseminar. Osalesid 

Anastasiya Fiadotava, Reet Hiiemäe, Mare Kalda, Mare Kõiva, Liisi Laineste ja Piret 

Voolaid (Eesti Kirjandusmuuseum) ning Anna Szakál ja Katalin Vargha (Ungari Tea-

duste Akadeemia Humanitaarteaduste Keskuse Etnoloogia Instituut). Kokkusaamine 

sai teoks tänu Eesti Teaduste Akadeemia rahvusvahelise teadlasvahetuse programmi 

toetusele.

15. mail pidas Reet Hiiemäe Tartumaal Äksi rohelaadal loengu “Taime- ja toidu-

sümbolitest eesti pärimuses”.
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18. mail käis Nikolai Anisimov välitööl Soomaal ja Pärnu udmurtide juures, ta kogus 

materjali võrdleva artikli jaoks kultuuri ja loodusega seotud külastuskeskuste ja tu-

rismiarenduse kohta Eestis ja Udmurtias. Välitööde raames intervjueeris ta Aivar ja 

Ljudmila Ruukelit ning tegi Pärnu udmurtidega intervjuu sanditamiste kohta.

18. mail rääkis Mare Kõiva Vikerraadio “Huvitaja” saates maaemast ja temaga seotud 

uskumustest.

19. mail pidas Tõnno Jonuks koos Atko Remmeliga Tromsö Ülikooli uurimisseminaril 

ettekande “Eco-nationalism”.

20. ja 21. mail osales Anastasiya Fiadotava Tartu Ülikoolis konverentsil “Pandemics 

in local and historical cosmologies: From the earliest documents to COVID-19” ette-

kandega “Internet folklore at the times of global pandemic: COVID-19 in Belarusian 

online humor”.

20 ja 21. mail käis Nikolai Anisimov koos Galina Glukhovaga ja Mare Kõivaga väli-

tööl Tallinna udmurtide juures, et koguda materjali võrdleva artikli jaoks kultuuri 

ja loodusega seotud külastuskeskuste ja turismiarenduse kohta Eestis ja Udmurtias. 

Välitööde käigus tehti intervjuu Fenno-Ugria liikmetega soome-ugri ürituste ja nende 

udmurdi materjale kohta ning intervjueeriti Tallinna udmurte sanditamise ja esi-

vanemate kultuse teemadel.

21. mail esitas Reet Hiiemäe unistustega seotud pärimuskatkeid Eesti Kirjandus-

muuseumi muuseumiöö “Öös on unistusi” programmi raames.

22. mail andis Piret Voolaid Vikerraadio saates “Spordipühapäev” ajakirjanik Johannes 

Vedrule intervjuu spordikeele eripäradest, spordisõnavarast ja kujundlikust väljendus-

laadist spordis.

23.–27. maini osales Nikolai Anisimov Prahas (Tšehhimaa) XXXVII IFUSCO konve-

rentsil, kus pidas ettekande udmurtide mütoloogiast (“Вредит, обогащает, ублажает…”: 

дух бучыра в мифологических представлениях удмуртов”). Natalia Ermakova esitas 

samal konverentsil ettekande mordva pulmaitkudest kui tõekspidamiste ja uskumuste 

indikaatoritest.

24. mail toimus Eesti Kirjandusmuuseumis pidulik ettekandepäev “Kes tera ei kogu, 

vakka ei saa”, millega tähistati endise folkloristika osakonna teaduri, folkloristi ja 

eesti kultuuriloo uurija Rein Saukase 75. sünnipäeva. Ettekandepäeval esinesid Katre 
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Kikas (““Olgu ka see auus saatja äratajaks...” Esiletõstetud kogujatüübid Jakob Hurda 

kogumisaruannetes”), Mare Kõiva (“Kolme käsku on vaja järgida, siis läheb elu korda”) 

ja Piret Voolaid (“Vääna vanasõna, kui vanasõna väändib: Vanasõnade väänamisest 

nalja ja pilkeni”).

25. mail rääkis Mare Kõiva Vikerraadio “Huvitaja” saates luupainajast.

25. mail osalesid Tõnno Jonuks ja Piret Voolaid meediakoolitusel.

26. mail toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul esines Asta Õim 

ettekandega “Kõnekäänud meie igapäevaelus”, mis lõppes vastilmunud allikapublikat-

siooni “Eesti kõnekäänud III: Indeks” (EKM Teaduskirjastus) tutvustamisega.

26. ja 27. mail korraldas Reet Hiiemäe Toilas doktorantide kevadkooli “Dialogues with 

the Senses”, kus vaadeldi meelte rolli kultuuris läbi aja. Üritus toimus koostöös keele-

teaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooliga. Eesti-uuringute Tippkeskusega seotud 

üritust finantseerisid Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi 

ASTRA projekt EKMDHUM). Sergei Troitskii modereeris üht sektsiooni. Ettekannetega 

esindasid osakonda Anastasiya Fiadotava (“The Sensibility of the Sense of Humour: 

Resolving Moral Dilemmas in Family Communication”), Mare Kõiva (“The Sensory 

Complexity of Healing Magic Events”).

26. ja 27. mail osales Mare Kõiva online-töötoas “Witchcraft, Magic, Divination: Past and 

Present”, mille korraldamise eest seisid hea Tünde Komáromi, Ileana Benga ja Bogdan 

Neagota. Mare Kõiva pidas koos Kristel Vilbastega ettekande “Springs I. Trajectories 

of Magical practices, from 19th to 21 centuries”.

30. mail korraldasid Mare Kõiva ja Krista Ojasaar õpilaste teadusfestivalil 2. vooru 

pääsenud õpilastele koolituse-vestlusringi “Tuleviku humanitaaria”.

1.–4. juunini osalesid Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov SIEF töörühma The Ritual 

Year 14. konverentsil “Commerce and Traditions”. Mare Kõiva ja Alena Boganeva 

astusid üles ühisettekandega pühakutega seotud tekstidest Eesti Kirjandusmuuseumi 

arhiivi vene kollektsioonis (“Тексты о святых в русской коллекции фольклорного 
архива Эстонского литературного музея (жанры, виды, образы)”); Andres Kuperjanov 

ettekandega “Transborder Routes and Rituals – Between Global, Local and Niche”.

1.–30. juunini katalogiseeris Anna Troitskaja Eesti Rahvaluule Arhiivi eriraamatukogu 

venekeelseid raamatuid.
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2. ja 3. juunil esindasid Moostes Eesti folkloristide 16. talvekonverentsil “Anomaaliad 

folklooris ja kultuuris” osakonda Anastasiya Fiadotava, Liisi Laineste ja Tõnno Jonuks 

ühisettekandega “Hitleri kanoniseermine: religiooniteemalised anomaaliad ja reakt-

sioonid Zerkalo Zaporožjast eesti- ja venekeelse Delfini” ning Katre Kikas ettekandega 

“Rahvaluulekogujad ja luule”.

2. juunil osales Tõnno Jonuks Budapestis konverentsil “Lower clergy and local religion 

in 16th–20th century Europe” ettekandega “Folk pilgrimages and possible pilgrimage 

badges during the Medievala and Early Modern period in Estonia”.

6. juunil esinesid Piret Voolaid (ettekanne “Kes ees, see mees ehk mees eesti vana-

sõnades”) ja Mare Kõiva (ettekanne “Kalaisa”) Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud 

konverentsil “Õnne mööda mees elab – Tõnis Lukas 60”.

7. ja 8. juunil toimus Bulgaarias Sofias 4. rahvusvaheline konverents “Between the 

worlds: narratives and notions of pandemics”. Osakonda esindasid ettekannetega Anas-

tasiya Fiadotava ja Piret Voolaid (“Playing with Language to Create Humour in Estonian 

and Belarusian COVID-19 Memes”), Mare Kõiva (“People Were Feared as if They Were 

Lepers”), Sergei Troitskii (“The Influence of the COVID-19 – Induced Infrastructure of 

Unease on Cultural and Social Spheres”), Piret Voolaid (“Representations of Distance 

Learning in the Memes – Alternative View on the Important Form of Teaching and 

Learning Under the Pandemic Restrictions”).

8. juunil rääkis Mare Kõiva Vikerraadio “Huvitaja” saates müütilisest tegelasest, keda 

vanasti peljati ja keda oli raske eemal hoida, see tegelane oli Vana Hall.

10.–16. juunini osalesid Mare Kõiva, Anastasiya Fiadotava ja Andres Kuperjanov 

Islandil Reykjavikis konverentsil “Re:22”. Mare Kõiva pidas koos Andres Kuperjanovi 

ja Kristel Vilbastega ettekande “The trajectories of magical practices II”. Anastasiya 

Fiadotava astus üles ettekandega “Sharing humour digitally in family communication”.

12.–14. juunini osales Sergei Troitskii Tartus kuuendal Vene ja Ida-Euroopa uuringute 

konverentsil ning võttis osa arutelusektsioonist “TB3: Managing diversity in Russia”.

15. juunil pajatas Mare Kõiva Vikerraadio “Huvitaja” saates virvatuledest.

21. juunil pidas Anastasiya Fiadotava Vilniuses Leedu Kirjanduse ja Rahvaluule Insti-

tuudis külalisettekande “Using humour to negotiate ethnic identities (a case study of 

the Belarusian-Lithuanian border)”.
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27. juunist 1. juulini osales Nikolai Anisimov Iirimaal Corki linnas EASR (European 

Association for the Study of Religions) konverentsil, kus pidas koos Eva Toulouze’iga 

ettekande “Religious landscape in the Udmurt inhabited regions (Udmurtia, Tatarstan, 

Bashkortostan)”.

28. juunil toimus Eesti Kirjandusmuuseumis noorteadlaste vestlusringi “Tuleviku hu-

manitaaria” teine kokkusaamine. Vestlusringis oli õpilaste teadustööde riiklikul kon-

kursil osalenud humanitaaria valdkonnas konkursile uurimustöid esitanud õpilaste 

paremik, teadlastest-korraldajatest-juhendajatest osalesid Mare Kõiva, Krista Ojasaar, 

Maarja Hollo, Mari-Liis Korkus, Piret Voolaid ja Aili Kiin. Arutelu keskendus kolme 

laiema teema ümber: Maarja Hollo rääkis autobiograafikast kirjandusteaduses; Piret 

Voolaid lühivormidest eesti keeles; Mari-Liis Korkus moodsatest keelanalüüsi võtetest.

29. juunist 2. juulini osales Anastasiya Fiadotava Bertinoros (Itaalia) rahvusvahelisel 

huumoriuuringute konverentsil, kus pidas koos Liisi Laineste, Guillem Castañari ja 

Eva Šipöczovága ettekande “The cute and the fluffy: Pets, humour and personalisation 

in political communication”.

11.–15. juulini osales Mare Kõiva veebi vahendusel Ottawas (Kanada) korraldatud 

Tänapäeva Muistendite Uurimise Seltsi (ISCLR) 39. konverentsil „Perspectives on 

Contemporary Legend“, ta pidas ettekande kotipoistest („The Bag Boys. Narrative and 

History“).

13. ja 14. juulil korraldasid Mare Kõiva ja Krista Ojasaar õpilaste teadusfestivalil 

2. vooru pääsenud õpilastele koolituse-vestlusringi “Tuleviku humanitaaria”. Osakonda 

esindas Tõnno Jonuks ettekandega “Arheoloogiapraktikumi sissejuhatus”, ta korraldas 

noortele ka praktikumi linnaruumis.

20.–23. juulini osales Mare Kõiva Londonis ISFNRi konverentsil ettekandega “Raven 

and Raven people”.

24. juulil osales Mare Kõiva ISFNRi usundiliste juttude teemalisel nõupidamisel.

27.–29. juulini osales Mare Kõiva Šotimaal Perthi Ülikoolis SIEFi seminaril “Indige-

neity in Europe: Issues and Perspectives” seminari diskussandina, ta võttis osa järgmise 

SIEFi kongressi ja uue uurimisperioodi kavandamisest.
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Osakonna seminarid

Seminare toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa 

Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), nende 

toimumise tagab Mare Kalda.

11. aprillil esines veebiseminaril Galina Ponomarjova ettekandega “Ukraina üliõpi-

lased Eestis ja eesti üliõpilased Ukrainas 19. sajandil ja 20. sajandi algul”. Seminari 

jutupunktid: slavist O. Kotljarevski Tartu Ülikoolis, J. Degeni mälestused, Mihhail 

Kossatš, luuletaja Lesja Ukrainka ja ukraina üliõpilased, illegaalne üliõpilaste ühing 

“Gromaada” (kaaskond; asutajad F. Matuševski, A. Jakovliv), Eesti üliõpilased Ukrainas 

20. sajandi alguses Kiievis, Harkovis, Nižõnis (Aavik, J. Vares-Barbarus, K. Kann).

18. aprillil esines folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse veebiseminaril 

Mari Uusküla ettekandega “Värvidest psühholingvisti pilguga”.

2. mail esines venekeelsel veebiseminaril Anna Troitskaja ettekandega “Embleemid 

Euroopa varauusaegsetel portreedel kujutatud peakatetel ning identiteedi probleem”. 

Vaatluse all olid mõnedel 16. sajandi Euroopa portreedel kujutatud mütsiembleemide 

tähendused.

16. mail esines veebiseminaril Mare Kalda: “Folkloor isiklikuks otstarbeks: kultuurisisu 

ümberpaigutuste subjektiivsus ja intersubjektiivsus”.

23. mail tutvustas Liisi Laineste Bradley Wigginsi metodoloogilisi ja teoreetilisi 

vaatekohti meemiuurimises (“The Discursive Power of Memes in Digital Culture: 

Ideology, Semiotics and Intertextuality” 2019 Routledge’i seerias “Studies in New Media 

and Cyberculture”), mis on suuresti Limor Shifmani kümmekond aastat varem ilmunud 

käsitluse edasiarenduseks. Põgusalt oli juttu ka teisest, paralleelseks lugemiseks 

sobivast raamatust “Internet Memes and Society: Social, Cultural and Political Contexts” 

(Anastasia Denisova 2019; samas sarjas), et arutleda nende ühisosa ja panuse üle jagatud 

uurimisväljal.

30. mail esines Sergei Troitski ettekandega “Huumoriuuringute institutsionaliseeri-

mine konverentside kaudu Nõukogude järgses ruumis: Ukraina ja Venemaa juhtum”. 

Ta rääkis kahe konverentsisarja (Odessa, Peterburi) ajaloost, tänu millele kujunes 

Ukrainas ja Venemaal positiivne pilt huumoriuuringutest.

Asta Niinemets
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Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

12. märtsil esines Madis Arukask Vikerraadios saates “Loetud ja kirjutatud. “Kalevi-

poeg” 160” (https://vikerraadio.err.ee/1608514001/loetud-ja-kirjutatud-kalevipoeg-160).

13. aprillil pidas Madis Arukask Tartu linnamuuseumis loengu “Rituaalne nutmine kui 

suhtlusviis surnutega meie hõimurahvastel ning mujal” (https://muuseum.tartu.ee/event/

madis-aurkask-rituaalne-nutmine-kui-suhtlusviis-surnutega-meie-hoimurahvastel-

ning-mujal/).

14. aprillil pidas DoRa+ külalisdoktorant Kareng Ronghangpi (Royal Global University, 

Assam, India)loengu “Rikkus koldel: Vägi, nõidus ja võim karbi ühiskonnas” (“Wealth 

on the Hearth: Power, Magic, and Authority in Karbi Community”).

19. ja 20. aprillil osalesid ülikooli folkloristid Eesti Rahva Muuseumis korraldatud 

noorte kultuuriuurijate konverentsil “Noorte hääled“. Konverentsi kava ja teesid: https://

www.erm.ee/sites/default/files/noorte_haaled_2022_kava_ja_teesid.pdf.

22. aprillil pidas Tiiu Jaago teisiti õppimise päeva raames Järveküla kooli I klasside 

õpilastele videoloengu “Muinasjutt: lood ja pildid”.

27. aprillil sai von Bocki majas vaadata 2022. aasta veebruaris esilinastunud filmi 

“2 tundi õnneni”. Külas oli režissöör Moonika Siimets. Film on valminud Tartu Ülikooli 

(Pihla Siim ja Keiu Telve) ning Joensuu Ülikooli (Laura Assmuth) uurimisprojekti 

“Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes” raames.

18. mail pidas külalisteadur Tuya Shagdar (Mongolian National University, University 

of Cambridge) ettekande “Buddhist wives and the rich families in Mongolia”.

20. ja 21. mail korraldasid orientaaluuringute keskus ning eesti ja võrdleva rahvaluu-

le osakond rahvusvahelise multidistsiplinaarse konverentsi “Pandemics in Local and 

Historical Cosmologies. From the earliest documents to COVID-19”.

23. mail pidas professor Grégory Delaplace (Professor at École Pratique des Hautes 

Études) loengu “Thinking with the poltergeist. Investigating haunted houses in 1920s 

England”.

27. mail esinesid Ivar Paulsoni 100. sünniaastapäevale pühendatud Eesti Akadeemilise 

Usundiloo Seltsi korraldatud konverentsil Marleen Metslaid (“Professor Gustav Ränga 
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aeg Eesti etnoloogias ja Ivar Paulson”), Indrek Peedu (“Ivar Paulson kui religiooni-

teoreetik?”), Merili Metsvahi (““Pühajõe mässu tagamaad: Ivar Paulsoni võimalik vaade 

ja neoanimistlik lähenemine”), Art Leete (“Ivar Paulson ja komi usund”), Aado Lintrop 

(“Usk hinge taassündi ja selle kajastused mansi rahvaluules”) ja Aimar Ventsel (“Jakuudi 

“traditsiooniline religioon”: konservatiivsus, ksenofoobia ja putinism”).

2. ja 3. juunil toimus Mooste mõisas folkloristide 16. talvekonverents “Anomaaliad 

folklooris ja kultuuris”, korraldajad TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ja Aka-

deemiline Rahvaluule Selts.

3. juunil ilmus Õhtulehes folkloristika kaasprofessori Anastasiya Astapova artikkel “Miks 

on vandenõuteooriad laialt levinud ja kuidas nendega toime tulla?” (https://www.ohtuleht.

ee/1063455/miks-on-vandenouteooriad-laialt-levinud-ja-kuidas-nendega-toime-tulla).

Kaitstud doktoritöö

Baburam Saikia kaitses 21. juunil folkloristika erialal doktoritööd “Contradictions 

in(side) the tradition: lived religion, ritual and change with reference to Majuli sattras” 

(“Vastuolud traditsioonis: elatud usund, rituaalid ja muutused Majuli satrates”). 

Juhendaja prof Ülo Valk, Tartu Ülikool; oponent prof Lidia Guzy, Corki Ülikool (Iirimaa).

Kaitstud magistritöö

Yi Wang kaitses 6. juunil magistritööd “Taimeng narrative online as a magical act: 

handling uncertainty and unmanageability“ (“Taimeng jutustused internetis maagilise 

tegevusena: ebakindluse ja juhitamatuse käsitlemine”). Juhendaja Alevtina Solovyeva; 

oponent Kikee Doma Bhutia.

Liilia Laaneman

NEWS IN BRIEF

Ülo Valk 60. Master of balance

Tiina Sepp congratulates, on behalf of colleagues, Ülo Valk, professor of Estonian and 

comparative folklore at the Institute of Cultural Research of the University of Tartu, 

editor-in-chief of the journal Numen: International Review for the History of Religions, 

who has been president of the International Society of Folk Narrative Research (ISFNR) 

and member of several other societies and associations, as well as author and editor of 

numerous articles and publications.
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Preliminary results of the Estonian diaspora’s school lore 
competition

Piret Voolaid and Piret Noorhani give an overview of the school lore competition organ-

ized in the Canadian Estonian diaspora community by the Estonian Literary Museum 

and the Estonian Museum Canada (VEMU) in Toronto.

Six prizes for outstanding papers were awarded by the Young 
Researchers of Culture Conference

Anastasiya Fiadotava speaks about the conference that took place on 19–20 April 2022.

Annual conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies, 
“Subjectivity and Intersubjectivity in Language and Culture”

Piret Voolaid writes about the annual conference of the Centre of Excellence in Estonian 

Studies, which took place on 12–13 May at the Estonian Literary Museum and the 

University of Tartu.

Accessions of the Estonian Folklore Archives in 2021

Olga Ivaškevitš, Risto Järv, Kadri Tamm and Astrid Tuisk give an overview of the 

activity of the archives in 2021 and the laureates of the President’s Folklore Award.

The spring school examined the role of senses in culture

Reet Hiiemäe provides an overview of the interdisciplinary international spring school 

“Dialogues with the Senses”, organized on the initiative of the Estonian Literary Museum 

for the doctoral students of the humanities on 26–27 May.

The monumental work “Eesti kõnekäänud III” is out

Agnes Neier gives a brief introduction to the source publication “Estonian Proverbs 

III: Index”, compiled by Asta Õim, from the series of the Estonian Literary Museum, 

“Monumenta Estoniae Antiquae”.

Calendar

A brief summary of the events of Estonian folklorists from April to July 2022.


