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Rein Raud avab Tallinna Ülikooli juurde
riigieelarvest rahastatava venekeelse kolledži
2007. a riigieelarves on
planeeritud kulutused
venekeelse Tallinna
Ülikooli Katariina Kolledži
ettevalmistustöödeks.
Puudub ühtne seisukoht,
kas kolledži avamine on
seaduspärane.

4. mai Õpetajate Leht kirjutab,
et venelased saavad nüüd omakeelse bakalaureuseõpet andva
avalik-õigusliku kõrgkooli päris
oma maja ja eelarvega. Samas
ütleb ülikooliseaduse paragrahv
22 lõige 8, et ülikooli õppekeel
on eesti keel. Seadus on mitmeti tõlgendatav, sest järgmine lau-

se sätestab: „Muude keelte kasutuse otsustab ülikooli nõukogu.“
Seega pole ühtset seisukohta, kas
säte lubab kasutada ka muukeelseid kõrgkooliõppekavu ehk seega ka, kas Katariina Kolledži avamine on seaduspärane.
Keele Infoleht palus Katariina
Kolledži loomise kava tutvusta-

Keele eluujäämisvõime
indikaatoriteks on olnud nii
Piibli tõlke kui Microsofti
toodete emakeelestatud
versiooni olemasolu.

Keele mobiilsus ja elujõud

XVIII ja XIX sajandil määras keele ellujäämisvõimet see, kas oli
olemas Piibli tõlge. Tänu kiiremini
valminud Piibli täistõlkele 1739.
aastal sai Eesti ühiskeeleks PõhjaEesti, mitte Lõuna-Eesti keel. XX
sajandi lõpus arvasid keelepoliitikud, et keele elujõu määrajaks on

Foto: Jürgen Laos.

Delfi päevaküsimus, 10. aprill: Mis
keeles on teie mobiiltelefoni
menüü?
Vastus
Eesti
Inglise
Soome
Vene
Mõnes muus
Mul pole mobiiltelefoni
Kokku vastuseid:

%
83
9
1
3
1
2

Arv
6246
641
112
238
109
166
7512

da Tallinna Ülikooli rektoril Rein
Raual.
Loe pöördel: Intervjuud Rein
Raua, Keeleinspektsiooni peadirektori Ilmar Tomuski, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja
Tanel Mätliku ja TTÜ prorektori Jakob Kübarsepaga.

Microsofti toodete emakeelestatud
versioon. Nüüd paistab, et mobiilteenuste menüükeel, mida ei vali
mitte litsentsversiooni paigaldajad, vaid kasutaja ise, on tarkvara
keele-eelistusest näitlikumgi. Paljud noored väidavad, et eelistavad
kasutada oma taskutelefonis ingliskeelset menüüd, sest võõrkeelsed käsklused on juba automaatseks muutunud ning emakeelne
tundub kummaline. Seekord näitas Delfi abiga läbi viidud onlineküsitlus õnneks vastupidist.
Vene Delfi päevaküsimus, 31. märts:
Mis keeles on teie mobiiltelefoni
menüü??
Vastus
%
Arv
Vene
76
1858
Eesti
6
142
Inglise
16
383
Muu
1
28
Mul pole mobiiltelefoni
1
24
Kokku vastuseid:
2435

Eestikeelsete ülikooliõpikute programm

14. märtsil tähistati emakeelepäeva

Jüri Valge

Järjekorras juba üheteistkümnendal emakeelepäeval korraldati üle Eesti
hulk erinevaid keeleüritusi – ilusa omakeelse
muusika kontsertidest
keelekonverentsideni.

26. aprillil kuulutab
haridus- ja teadusministeerium välja konkursi
eestikeelsete kõrgkooliõpikute käsikirjade saamiseks. Riikliku programmi „Eestikeelsete Foto: Sirp
kõrgkooliõpikute koostamine ja
väljaandmine (2007–2012)” raames koostatakse 30–50 õpikut
järgmistes valdkondades: täppisteadused, keemia ja molekulaarbioloogia, tehnikateadused, arstiteadus, geo- ja bioteadused, põllumajandusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.
Programmi välja töötanud ülikoolide prorektorid, keelespetsialistid jt rõhutavad üksmeelselt
õpikute kvaliteedi tähtsust: sisult
ja kasutatud metoodikalt maailma, keelelt Eesti tipptasemel.
Ka viimasel ajal on eestikeel-

seid õppematerjale
ilmunud, ent eriti mitmete moodsate erialade jaoks kipub neid
nappima või puuduvad need üldse. Programm signaliseerib nii
kõrgkoolidele kui üliõpilastele, et riik peab
eestikeelsete õpikute olemasolu
ja nende abil õppimist tähtsaks
ning jätkab sellega juba ligi 90aastast traditsiooni.
Nii elektroonilised kui paberkandjal õpikute valikul eelistatakse alasid, kus eestikeelsed
õpikud puuduvad või on oluliselt vananenud; valdkondi, mille
õpikute kasutajaskond on laiem
(arvestatakse ka kutseharidussüsteemi ja avalikkuse huve),
loomulikult on õpiku loomiseks
vaja ka kirjutamisvõimelist autorit. Mõeldud on ka tõlkeõpikute
väljaandmisele.

Tallinna Ülikoolis avati Eesti Keele kui
Teise Keele Õpetajate Liidu piirkondlik keskus
27. aprillil avati Tallinna Ülikooli
keeltemajas Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu Tallinna
ja Harjumaa keskus. Uus keskus
hakkab korraldama Tallinna ja
Harjumaa õpetajatele täiendkoolitusi, jagama ja vahendama eri-

alast informatsiooni, andma nõu
ja levitama metoodilisi materjale. Keskus asub Tallinna Ülikooli
keeltemajas ruumis 556.
Keskuse raamatukogu on avatud E–R 9–16, info telefonil
55 659 113.

Rahvusraamatukogu ning Tallinna Ülikool pidasid emakeelepäeval keeleteaduslikke konverentse. Selle asemel et kõnelda taas õigekirjareeglitest, keskenduti olulisemale küsimusele:
kuidas luua selget ja arusaadavat
teksti. Näiteks tuleb selguse huvides püüda vältida kantseliitlikku
mine-vormi ja poolt-konstruktsiooni (nagu projekti rakendamine tagatakse partneri poolt).
Ettekandes vestlussituatsioonide kohta selgitati, et tänapäeval
peavad teadlased uurimisvääriliseks ka selliste kuulaja tagasisidesõnade käsitlemist nagu
mhmh, ahah jne. Viljandi linnaraamatukogus tutvustas Heiki
Raudla Gustav Adolfi gümnaasiumi vilistlast ja Pulitzeri preemia laureaati Edmund Valtmani,
kes on tuntud tänu oma poliitilistele karikatuuridele. Lääne-Viru
keskraamatukogus avati mälestusnäitus keelemehe Pent Nurmekunna auks, kes rajas Tartu
Ülikooli Orientalistika kabineti,
ning kes oli võimeline tõlkima

Täna lehes

Keele Infolehe intervjuu
TLÜ rektori Rein Rauaga
Et mitmekülgselt valgustada avalik-õigusliku venekeelse kolledži avamise problemaatikat,
intervjueeris Keele Infoleht ka
keele- ja integratsiooniküsimuste eksperte ning Tallinna
Tehnikaülikooli prorektorit

Keeleseaduse muudatused aitavad tugevdada
eesti keele positsiooni
Keeleinspektsiooni
peadirektor Ilmar
Tomusk annab linnulennulise ülevaate keeleseaduse muudatustest, sh uutest
pehmetest järelvalvemeetoditest ning ebaadekvaatsete
keeleoskustunnistuste kehtetuks tunnistamisest.

Läti koolikorraldajad jagasid kogemusi lätikeelsele
õppele üleminekust
Läti vabariigis läksid
vene koolid üle lätikeelsele õppele aastal
2004. Irene Käosaar ja Helena
Metslang annavad ülevaate
lõunanaabrite kakskeelse
õppe süsteemist ja nende
kogemusest selle elluviimisel.
Motiiv välis-Eesti kunstniku
E. Valtmani Pulitzeriga pärjatud
karikatuurist. “Mida teie vajate,
mees, on revolutsioon nagu
minu oma.”

80 keelest. Tallinnas Suurgildi
hoones toimus Erki Meistri loomingu kontsert, kus esitasid eestikeelseid ja Eestimaast kõnelevaid laule Kalevi kammerkoor,
Vanalinna segakoor jt. Tartu
Ülikooli aulas toimunud pidulikul aktusel anti kätte rahvaluuleteemalise emakeeleolümpiaadi
“Pärimus koolis, kodus ja nende
vahel” auhinnad. Tartu Ülikooli Narva Kolledž autasustas järjekordselt kolme linnaelanikku
eesti keele julge kasutamise eest.
Allikad: BNS, Kultuur ja Elu, www.tlu.ee,
Vikipeedia

Ulatuslik uuring eurooplaste võõrkeelteoskusest
Euroopa komisjon
valmistab ette üleeuroopalist uuringut,
mis annaks liikmesriikidele
ulatusväärsed andmed noorte
võõrkeelteoskuse kohta EL-is.

Keele infoleht
www.keelevarav.ee
Väljaandja: Eesti keelenõukogu (Martin Ehala,
martin.ehala@tlu.ee)
Toimetajad: Helena Metslang,
Olga Gerassimenko, Anni Oja
Kontakt: olga.gerassimenko@
gmail.com

