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2007. aasta esimese poole keelesündmusi

14.03.2007 Tallinna ülikooli Bernhard Linde nimelises auditooriumis
toimus Filoloogia Teadusliku Ühingu emakeelepäevale pühendatud
üliõpilaskonverents, kus ettekannetega esinesid üliõpilased, magistrandid ja doktorandid. Ettekanded: Elvira Küün „Mitte-eestlaste
etniline identiteet”, Kadri Hein „Kakskeelsus kurtide kogukonnas”,
Kristi Ehrlich „Poeetilised leinatekstid Lääne-Viru maakonnalehes
Virumaa Teataja”, Liina Kivimäe „Presidendikõnede sõnavara”, Jelena
Talisainen „Kellele sina, kellele teie? Eestlaste kõnetlustavadest (võrdlevalt teiste rahvastega)”, Merilin Konnapere „Kuidas kirjutada selget
ja arusaadavat teksti?”, Ivo Heinloo „Paneelmaastikest Jaak Jõerüüdi
proosas”, Katrina Helstein „Luule lugeja – Johannes Aaviku konstrueerituna”, Kristel Vaiksaar „Tuntud ja tundmatu Marta Sillaots”,
Elle-Mari Talivee „Milline on õige mehe koda? K. Ristikivi Tallinnaromaanidele mõeldes”, Pilleriin Podneks „Adjektiivide omandamine
eesti keeles”.
17.03.2007 Peterburis toimus 7. eesti keele päev. Ettekanded: Annika
Hussar „Eesnimed sajandivahetuse Eestis”, Renate Pajusalu „Eestlaste
suhtlusstiil naaberrahvaste, eriti venelaste taustal”, Maire Raadik
„Uus õigekeelsussõnaraamat – ÕS 2006”, Jüri Valge „Riik, keel ja
keelekasutaja”. Keelepäeva raames toimus ka arhiivide-muuseumide
teabepäev.
24.03.2007 Hamburgis soome meremeeste kirikus toimus emakeelepäevale pühendatud ettekandekoosolek, kus esinesid: Sirje Hassinen
„Lapse kakskeelsuse kujunemise protsess”, Reili Argus „Kuidas eesti

84

-------------------------------------------------

lapsed rääkima õpivad ja kas viga on ikka viga”, Riina Reinthal „Kool
ja keel”.
14.04.2007 Moskvas toimus 4. eesti keele päev, kus lause õigekeelsusest kõneles Mati Erelt, uuest õigekeelsussõnaraamatust Tiiu Erelt ja
uuematest eesti keele kui teise keele õppematerjalidest Leelo Kingisepp.
Jaak Villeri ettekande teema oli „Eesti keel uues Paabelis”.
19.04.2007 Väike-Maarjas tunnustati Aasta Keeleteo auhinna laureaate.
Haridus- ja teadusministeeriumi asutatud auhind aasta keeleteo eest
anti välja esimest korda. Auhinna pälvis Eesti kooliõpilaste üleskutse
“Kroon eesti keelele!”, milles paluti annetada üks kroon eesti keele
hüvanguks. Korjanduses osales 19 kooli erinevatest Eesti maakondadest. Üle-eestilise korjanduse tulemusel said kooliõpilased kokku 12
747 krooni ja 70 senti.
26.–27.04.2007 Tallinna ülikoolis ja eesti keele instituudis toimus
VI rakenduslingvistika konverents „Keel ja leksikon”, kus osalesid
teadlased Eestist ja Soomest. Teemad: suuline ja kirjalik kõne, sõna
suulises ja kirjalikus kõnes, sõnavarakihid, sõna ja tähendus, sõna ja
grammatika, sõnavarasuhted, sõna suhtluses, sõnavara ja keelepoliitika, sõnavara kontrastiivses leksikoloogias, sõnavara (ja) ajalugu, sõna
esitus ja talletamine.
27.06.2007 Tartu ülikooli nõukogu saalis peeti XL J. V. Veski päev
teemal “Sõna on sõnavarauurijatel”. Ettekanded: Urmas Sutrop „Kuidas tüpoloog kirjeldaks eesti keele sõnavara”, Sirli Parm „Sõnade
veel, juba, alles ja jälle ajaline tähendus”, Enn Veldi „Pejoratiivsus ja
häälikusümboolika informaalses sõnavaras”, Anneli Baran „Intensiivistavate väljendite kujundist – kas metafoorne võrdlus või hüperboolina
kasutatav metonüümia?”, Katre Õim „ELU ON TEEKOND ebaõnne
väljendite näitel”, Margit Langemets „Leksikograafi unistus”.

