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Eesti Semiootika Selts korraldas 2011. aastal semiootikaalaseid ja kultuuriteoreetilisi 
konverentse ning seminare (mitmed neist koostöös TÜ semiootika osakonnaga), anti 
välja ajakirja Acta Semiotica Estica kaheksas number, autasustati 2010. aasta parima 
semiootikaalase artikli autoreid, alustati Seltsi uue (2012-2014 a.) arengukava 
väljatöötamisega ning sel aastal valmis Seltsil ka uus koduleht. 
Aastat alustati 23. märtsil Tartus toimunud Eesti Semiootika Seltsi infotunniga. 
Infotunnis esines mälestusliku mõtisklusega "Semiootika-elamus" seltsi liige prof Rein 
Veidemann. Seltsi tutvustasid ja küsimustele vastasid seltsi aseesimees Timo Maran ja 
juhatuse liige Priit Põhjala. 
4.-8. aprillil toimus Tartus rahvusvaheline zoosemiootika konverents teemal 
“Zoosemiootika ja loomade representatsioonid”. Ürituse ettekannete teemad puudutasid 
zoosemiootika teooriat ja ajalugu, zoosemiootika rakendusi, loomade kujutamist 
kultuuritekstides jmt. Seminari plenaaresinejate ning esinejate seas oli mitmeid 
tunnustatud biosemiootikuid, biolooge ning filosoofe (nt Colin Allen, Jesper Hoffmeyer, 
Graham Huggan, David Rothenberg). Konverentsi juurde kuulus ka paaripäevane 
kraadiõppuritele mõeldud doktorikool. 
22.-26. augustil toimus Palmse mõisas rahvusvaheline Tartu semiootika suvekool teemal 
”Semiootiline modelleerimine”, mille kaaskorraldajaks oli ka Semiootika Selts. Tartu 
semiootika suvekoolide näol on tegu uue seminariseeriaga, mille eesmärgiks on pakkuda 
arutelupinda semiootika tuumküsimuste lahkamiseks ning rahvusvahelise 
semiootikakoostöö arendamiseks. Tartu semiootika suvekoolide seeriaga jätkatakse uuel 
kujul Tartu-Moskva semiootikakoolkonna ajaloolist suvekoolide traditisooni Käärikul. 
Suvekool algas semiootiliste modelleerivate süsteemide ajalugu puudutava ümarlauaga, 
millele järgnes tänastele semiootilise modeleerimise probleemidele pühendatud suvekooli 
osa. Suvekooli raames toimus ka mitmepäevane doktorikool. 
 5.-6. novembril korraldati Seltsi egiidi all Viljandis semiootika sügiskool teemal “Teos 
kultuuris”. Üritus kuulus semiootika sügiskoolide seeriasse, mis sündis grupi üliõpilaste 
algatusel 1999. aastal. Selle aasta sügiskoolis keskenduti intersemiootilise tõlke 
küsimustele. Üritusel astus ettekandega või vestlusringis üles üheksa esinejat, nende seas 
nii teadlasi kui mitmeid eesti kirjandus- ja kultuuritegelasi (Kristiina Ehin, Loone Ots, 



Jan Kaus,Urmas Vadi jt). Peamiselt keskendusid ettekanded kirjandustekstide (ja nende 
loojate ja tegelaste) elule, arengule ja muutumisele ettekandjate isiklikus ja kultuurimälus 
tervikuna.Üritusel osales kokku ligi 40 osalejat. 
17. detsembril korraldas Semiootika Selts Liivi muuseumis Rupsi külas Alatskivi vallas 
väljasõiduseminari teemal ”Semiootik läheb külla”. Seminaril keskenduti semiootika 
tähendusele ja tähtsusele muuseumitöös. Üritusel arutlesid erinevates eesti muuseumides 
töötavad semiootikud ja semiootikahuvilised, kuidas aitab semiootikaharidus neil teha 
oma igapäevast muuseumitööd, samuti vaadeldi muuseumi kui üht võimalikku 
semiootika rakendamise paika. Seminaril kõnelesid Mari Niitra oma rollist Juhan Liivi 
muuseumi juhatajana, Kadri Tüür kogemusest Muhu muuseumis, sh toimetulekust 
muuseumikülas Koguvas, muuseumi territooriumi piiritlemisest ja muuseumi olulisuse 
teavitamisest kogukonnale, Ellu Maar tegemistest Eesti Kunstimuuseumi trükikojas, 
Renata Sõukand oma projektidest taimeuurimise vallas Eesti Kirjandusmuuseumis ja Ivar 
Puura kogudes leiduva uurimisest uute tehnoloogiatega ning TÜ Loodusmuuseumi 
ekspositsiooni uuendamisest. Seminaril osales kokku üle 20 osavõtja. 
2011. a. kevadsemestril korraldasid semiootikatudengid koostöös Semiootika Seltsiga 
Tartus ürituste seeria „Visuaalsemiootiline salong“. Seminaril esinesid mitmed 
kunstipraktikud ja -teoreetikud (Gregor Taul, Marco Laimre, Indrek Grigor). Kokku 
toimus 11 üritust, esinejateks kunstnikud, arhitektid, visuaalsemiootikud. Salongi teemad 
ulatusid modelleerimisest arvutimängudes kuni keha ja keele piiride lõikumiseni kunstis.  
Jätku-üritusena toimus sügissemestril kohtumine Silvi Tenjesega, kes kõneles mitte-
verbaalsest suhtlemisest. Kokkuvõtted salongidest on kättesaadavad aadressil: 
http://semiosalong.blogspot.com/ 
2011. a. ilmus Seltsi ajakirja Acta Semiotica Estica kaheksas number. Ajakiri sisaldab 8 
artiklit, lisaks sektsioone ‘Kroonika’ ja ‘Märkamisi’. Ajakiri keskendub tõlkimise 
semiootikale ja võimusuhetele kultuuris. Ajakirja artiklite autoriteks on Daniele 
Monticelli, Andreas Ventsel, Ott Puumeister, Vilmos Voigt, Terje Loogus, Maarja 
Läänesaar, Margus Tamm, Kristin Vaik ning Maria-Kristiina, Mihhail ja Rebekka 
Lotman. Rubriigis ’Märkamisi’ kirjutavad Rein Veidemann ja Silvi Salupere semiootika 
ajaloost Eestis, Igor Gräzin tõlgendab postmodernismi. Tõlketekstina ilmus Juri Levini 
artikkel vale semiootikast.  
Semiootika Selts andis 2011 a. välja ka auhinna ”Semiootiline jälg” 2010. aastal ilmunud 
parimale semiootikaalasele artiklile. Auhinna pälvisid Andreas Ventsel ja Peeter Selg 
ajakirjas Semiotica (vol.182) ilmunud artikli „An outline for a semiotic theory of 
hegemony“ eest. Auhind anti laureaatidele üle 25. aprillil Semiootika Seltsi 
üldkoosolekul. Auhinna kätteandmisele eelnes laureaatide akadeemiline loeng poliitilisest 
semiootikast. 
Aasta lõpus valmis Seltsil uus koduleht: http://www.semiootika.ee 
Uuenenud koduleht võimaldab kasutajale lihtsamat navigeerimist ning pakub lehe 
toimetajatele kiiremat ning lihtsamat info lisamise ning muutmise võimalust. 
Seltsiga liitus sel aastal neli uut liiget. 
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