
Head seltsikaaslased,

Siinses  infokirjas  anname  lühikese  ülevaate  Eesti  Semiootika  Seltsi 
tegevustest möödunud 2012. aastal ja plaanidest 2013. aastaks. 

Möödunud aasta  olulisimateks  sündmusteks  võib  pidada  mitmeid  Seltsi 
osalusel  toimunud  kultuurikriitika  ja  –ajakirjanduse  teemalisi 
aruteluseminare  ja  Semiosalongi  vestlusõhtuid,  hubast  ja 
nostalgiahõngulist  Käärikul  toimunud  Semiootika  sügiskooli  ning  samuti 
Acta  Semiotica  Estica  IX  numbri  ilmumist,  mis  oli  ühtlasi  esimene 
temaatiline erinumber.
2012.  aasta  Seltsi  üldkoosolekul  valiti  uus juhatus aastateks 2012-2014 
koosseisus Katre Väli (esimees), Peeter Torop (aseesimees), Maarja Saldre 
(laekur), Riin Magnus ja Indrek Grigor. Koosolekul tutvustati ka Seltsi senise 
juhatuse  koostatud  arengukava  aastateks  2012-2014.  Arengukavas  on 
kahe järgneva tegevusaasta plaanidesse kirjutatud Seltsi infohaldamise ja 
majandusliku  võimekuse  tõstmine,  Tartu-Moskva  koolkonna  pärandi 
edendamine ja semiootika rakendatavuse tutvustamine ühiskonnas.

Toimunud üritused:

Kevadsemestril korraldas Selts kultuurikriitika ja –ajakirjanduse seminaride 
seeria  „Semiootika  ja  kultuuriajakirjandus“.  Seminaril  kõnelesid 
kultuuriajakirjanduses  kaastegevad  semiootikud  ja  mitmete 
kultuurivaldkondade  teoreetikud,  arutledes  nii  eri  valdkondade 
kultuurikriitika  seisu  üle  tänapäeva  Eestis  kui  semiootika  rolli  üle 
kultuurikriitika  arendamisel  ja  kujundamisel.  Seminaride  teemadeks olid 
meedia-,  keskkonna-,  teatri-,  kirjandus-,  filmi-  ja  kunstikriitika.  Üritustel 
said sõna teiste seas Peeter Torop ja Johannes Tralla (meedia), Berk Vaher, 
Mihkel Kunnus ja Sven Vabar (kirjandus), Katre Väli, Alvar Loog ja Leenu 
Nigu (teater), Kalevi Kull ja Riin Magnus (keskkond) jt.

Sügissemestril toimus semiootika tudengite eestvedamisel (peakorraldaja 
Piret Karro) Semiosalongi seminariseeria, mille teemad ulatusid müütilisest 
keelest kuni erinevate kunstiprojektide kriitika ja analüüsini. Esinesid Aune 
Unt,  Mihkel  Kunnus,  Hasso  Krull,  Kadri  Tüür,  Laura  Toots  jt.  Seminarid 
toimusid  osana  Tartu  kaasaegse  kunsti  festivali  ART  IST  KUKU  NU  UT 
haridusprogrammist. Ülevaateid ettekannetest saab lugeda Semiosalongi 
kodulehelt: semiosalong.blogspot.com

3.-4. novembril toimus Käärikul järejekordne Semiootika sügiskool „Tartu 
semiootika 180“, mis oli pühendatud kolme semiootikaõppejõu Ülle Pärli, 
Kalevi  Kulli  ja  Mihhail  Lotmani  juubelitele.  Üritus  kuulub  semiootika 
sügiskoolide seeriasse, mis sündis grupi üliõpilaste algatusel 1999. aastal. 
Ettekandjad  olid  juubilaride  õpilased,  kes  lahkasid  oma  õpetajate 
mitmekülgset  teadustööd,  kuid  ka  nende  tähtsust  juhendajate  ning 
õpetajatena. Sõna said juubilarid ja Eero Raun, Anneli  Mihkelev,  Andres 
Luure, Külliki Kuusk, Eleonora Rudakovskaja-Borissova, Eva Lepik, Viivian 
Jõemets jt. 



Acta Semiotica Estica:

2012. aastal ilmus Seltsi ajakirja Acta Semiotica Estica IX number. Antud 
erinumber  keskendub  poliitiliste  protsesside  -  identiteetide 
konstrueerimise,  poliitilise  kommunikatsiooni,  erinevate 
võimumehhanismide, (aja)kirjanduse ideoloogilisuse jne - mõtestamisele ja 
analüüsimisele  semiootilisest  ja  teistest  kultuuriteoreetilistest 
paradigmadest  lähtuvalt.  Erinumber  sisaldab  Ott  Puumeistri,  Risto 
Heiskala,  Remo Gramigna,  Jaak Tombergi,  Rein Ruutsoo ja  Peeter Selja, 
Mari-Liis Madissoni ja  Andreas  Ventsli,  Juhan  Saharovi ja  Anu  Haameri 
artikleid.  Rubriigis  “Märkamisi” kirjutavad  Igor  Gräzin,  Silvi  Salupere, 
Andreas Ventsel ja  Ott Puumeister võimust kui semiootilisest fenomenist. 
Kroonika annab ülevaate semiootikute ettevõtmistest 2011. aastal.

Tegevusplaanid 2013. aastaks:

a)  Augustis  Käärikul  toimuva  Semiootika  Suvekooli  kaaskorraldamine. 
Kuna  sel  aastal  möödub  40  aastat  “Kultuurisemiootika  teeside” 
esmaavaldamisest,  on  suvekooli  teemaks  autokommunikatsioon 
semiootilistes  süsteemides  ning  oodatakse  ettekandeid,  mis  tõukuksid 
teesidest. Lähem info: 

www.ut.ee/SOSE/conference/summer_school/2013/cfp.html 

Teeside esitamise tähtaeg on 20. märts.

b) Seltsi juhatus korraldab taas väljasõiduseminari “Semiootik läheb külla”, 
2013.  aasta  kevadel  on  plaanis  külastada  Balti  Meedia-  ja  Filmikooli, 
tutvuda  kooli  uue  majaga  ning  korraldada  aruteluseminar  koos  noorte 
filmitegijatega.

c) Toimub XIII Semiootika sügiskool, mida tavapäraselt korraldavad Tartu 
Ülikooli  semiootikaosakonna  bakalaureusetudengid koostöös  Seltsiga.  Ka 
2013. aastal jätkub Semiosalongi seminarisari, laienedes lisaks Tartule ka 
Tallinnasse ja Viljandisse.

d) Ilmumist jätkab ja kaastöödele on avatud Seltsi ajakiri  Acta Semiotica 
Estica.  2013.  aastal  ilmub  ajakirja  juubelihõnguline  X  number,  kus  on 
kümme  originaaluurimust  kirjandussemiootikast  kuni  zoosemiootikani. 
Toimetajad ootavad artikleid ka järgmistesse numbritesse. 

Semiootiline jälg:

Seltsi  juhatus  ootab taas  kandidaate  aastaauhinnale  ”Semiootiline  jälg” 
möödunud  kalendriaastal  ilmunud  parimale  semiootikateemalisele 
kirjatööle.  2012. aasta auhinna pälvis Silver Rattasepp, kelle puhul tõstis 
juhatus esile eesti  kultuuriajakirjanduses ilmunud artikleid ning aktiivset 
tõlketegevust. 

Meenutuseks, et vastavalt aukirja statuudile lähtub Seltsi  juhatus valiku 
tegemisel järgmistest kriteeriumitest: a) semiootika taseme tõstmine; b) 

http://www.ut.ee/SOSE/conference/summer_school/2013/cfp.html


uute  perspektiivide  avamine;  c)  semiootika  tutvustamine  üldsusele. 
Autorite ja väljaannete ring ei ole piiratud (v.a. Seltsi juhatuse liikmed). 
Kõik  liikmed on oodatud  28.  veebruariks tegema sobivate kandidaatide 
osas juhatusele ettepanekuid aadressil essjuhatus@lists.eenet.ee. 

Liikmemaksud:

Käibevahendite olemasolu on hõlbustanud Seltsil projektitoetuste edukat 
taotlemist  ürituste  korraldamiseks  ning  ajakirja  väljaandmiseks,  kuna 
oleme olnud võimelised arvestatavaks omafinantseeringuks. Et saaksime 
oma  tegevust  sama  tulemuslikult  jätkata,  palub  juhatus  Seltsi  liikmetel 
tasuda liikmemaksud (7 EUR / aasta) Seltsi arveldusarvele Sampo pangas 
334409040007.  Täpsemat  infot  saab Seltsi  laekuri  Maarja  Saldre  käest 
(maarjasa@ut.ee).

Ootame  uutelt  ja  vanadelt  liikmetelt  jätkuvat  huvi  Seltsi  vastu  – 
ettepanekuid  uute  tegevuste  korraldamiseks,  kaasalöömist 
projektitaotlustes,  aga  ka  visioone  Seltsi  tulevikust.  Seltsi  juhatuse 
ametlikuks infokanaliks on e-maili aadress essjuhatus@lists.eenet.ee, kuid 
alati  võib  juhatuse  liikmetega  ka  individuaalselt  kõnelda.  Samuti  võib 
saata ettepanekuid infolisti org.ess@lists.ut.ee.

Seltsi juhatus

7. veebruar 2013.
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