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2010. aasta teise poole keelesündmusi
31. augustil kaitses Tartu ülikoolis doktoriväitekirja teemal „Mitmekeelsus Eestis Euroopa Liidu mitmekeelsuse ideaali taustal” Tõnu
Tender.
13. septembril peeti Emakeele Seltsi keelepäeva Ukrainas Aleksandrovka keskkoolis.
23.-24. septembrini korraldas eesti keele instituut rahvusvahelise
seminari „Emotsioonid keeles ja keele ümber”. Seminaril esinesid
ettekandega kümne riigi teadlased.
24. septembril peeti Tartu ülikoolis Emakeele Seltsi üliõpilaskonverentsi.
25. septembril toimusid Emakeele Seltsi keelepäevad Göteborgis ja
Hamburgis.
26. septembril toimus Emakeele Seltsi keelepäev Brüsselis.
30. septembril toimus Emakeele Seltsi keelepäev Petseri Lingvistilises
Gümnaasiumis.
3. oktoobril toimus Emakeele Seltsi keelepäev Taanis Kopenhaagenis.
12. oktoobril pidas Emakeele Selts kõnekoosoleku teemal „Eesti verb
indoeuroopa taustal”. Ettekannetega esinesid Petar Kehayov, Virve
Vihman, Jelena Kallas ja Irina Külmoja.
27. ja 28. oktoobril toimus Tallinna ülikoolis Eesti vahekeele korpuse
töörühma V sügisseminar „Esimese ja teise keele omandamine ning
korpusuuringud”. Eesti ja Soome uurijad kõnelesid seminaril teise keele
omandamisega seonduvast, keeleomandamisalastest korpusuuringutest ning vastavate korpuste koostamise põhimõtetest ja tehnilistest
lahendustest.
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27.–29. oktoobrini peeti Võrumaal Ala-Rõuges konverentsi „Ruum,
koht ja kohanimed”.
5. novembril peeti Tallinna ülikoolis kuuendat muutuva keele päeva.
Seekordne muutuva keele päev keskendus peamiselt süsteemsetele
muutustele verbi tähenduses.
12. novembril korraldas Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut
X vana kirjakeele päeva. Peeti kokku 14 ettekannet, kus räägiti eesti,
soome, rootsi ja ungari vanast kirjakeelest.
16. novembril korraldasid Tallinna ülikooli EKKI emakeeleõpetuse
infokeskus ja Kuressaare gümnaasium Saaremaa emakeele- ja klassiõpetajate infopäeva „Tekst ja kommunikatiivsed vead”
19. novembril toimus Emakeele Seltsi keelepäev Narva Eesti gümnaasiumis.
19. novembril peeti Helsingi ülikoolis sealses eesti keele õppetoolis
seminari „Mitmekeelne Eesti”.
20. novembril tähistas Johannes Aaviku selts Tallinnas Johannes Aaviku
130. sünniaastapäeva konverentsiga „Sada aastat hiljem: keeleuuenduse
poolt ja vastu”.
25. novembril toimus Tallinna ülikooli emakeeleõpetuse infokeskuses
emakeeleõpetajate teabepäev „Rollimängud ja suulise suhtlusoskuse
hindamine”.
25.–26. novembril toimus Tartus riikliku programmi „Eesti keele
keeletehnoloogiline tugi” III konverents. Eesti teadlased tutvustasid
konverentsil, mida on programmi raames viie aasta jooksul keeletehnoloogia vallas tehtud.
2. detsembril toimus sõnavõistluse ehk sõnause lõpetamine.
2.–3. detsembril peeti Tartu ülikoolis konverentsi „Emakeel ja teised
keeled”.
9. detsembril peeti Tallinna ülikoolis X tekstipäeva „Tekstiuurimus kui
eesmärk ja vahend”, millest Tartu ja Tallinna teadlaste kõrval võtsid
osa emakeeleõpetajad.
10. detsembril kaitses Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis
doktoritöö „Liivi kirjakeele kujunemine“ Valts Ernštreints.
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14. detsembril pidas Emakeele Selts kõnekoosoleku teemal „Eesti
keeleprofiilist”. Ettekannetega esinesid Tõnu Tender, Maie Soll ja
Kristi Mere.
13. ja 20. detsembril toimus eesti keele instituudis talveseminar, kus
räägiti aasta jooksul käidud konverentsidest ja tutvustati käsil olevaid
uurimusi.
16. detsembril toimus Tallinna ülikooli emakeeleõpetuse infokeskuse
ja Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi korraldusel mälestuskonverents
ja -näitus „Johannes Käis 125”.
18. detsembril toimus Emakeele Seltsi kümnes keelepäev Peterburis.

Vabandus
Eelmises Oma Keele numbris oli Tallinna ülikoolis kaitstud keelealaste
lõputööde juures ühe lõpetanu eriala antud ekslikult. Õige on:
Humanitaarteaduse magistri kraad (keeletoimetaja)
Meeli Pajula „Keskkooliõpilaste funktsionaalne kirjaoskus
2008/2009. õa emakeeleolümpiaadi lõppvooru näitel”

