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2016. aastal korraldas Eesti Semiootika Selts lisaks traditsioonilisele semiootika sügiskoolile ja
populaarteaduslike semiosalongide sarjale ka rahvusvahelise rakendussemiootika konverentsi
Semiofest, loengusarja “Keele sajand” ning osales ökosemiootika suveseminari korraldamises.
Ilmus ajakirja Acta Semiotica Estica XIII number.
26. mail 2016 toimus Tartus Eesti Semiootika Seltsi üldkoosolek. Anti üle auhind Semiootiline
Jälg, mille pälvis Mari-Liis Madisson kõrgetasemeliste teadusartiklite eest. Kinnitati 2016. aasta
majandus- ja tegevusaruanne ning arutleti uue arengukava üle.
1.–4. juunini toimus Tallinnas Kultuurikatlas rahvusvaheline rakendussemiootika konverents
Semiofest teemaga “Semiotics and Culture of Innovation”, mida korraldasid OÜ Mängiv
Inimene, ESS ja TÜ semiootika osakond. Konverentsil pidas ettekande 30 rakendussemiootikut
üle maailma, osalejaid oli üle 80. Plenaaresinejateks olid Farouk Y. Seif (USA) ja Malcolm
Evans (UK). Semiofesti esimesel päeval toimus ka Tartu semiootika töötuba, mille käigus
tutvustati Tartu kultuurisemiootika rakendatavust praktilises kultuurianalüüsis ning Tartu
semiootikute semiootiliste ekspertiiside teostamise kogemust. Konverentsi koduleht:
http://2016.semiofest.com
9.–11. juulini toimus Muhu saarel ökosemiootika suveseminar teemal “Ökoloogiline vaesumine
kui tähendus- ja tunnetuskollaps”, kus pidas loengu saksa bioloog, filosoof ja biosemiootik
Andreas Weber. Lisaks peeti 10 ettekannet ( sh esinesid Kalevi Kull, Timo Maran, Kadri Tüür ja
Riste Keskpaik). Osalejaid oli u. 30.
5.–6. novembrini 2016 toimus Taevaskoja puhkekeskuses XVII Semiootika sügiskool
“Keelsus”. XVII sügiskool oli pühendatud 100 aasta möödumisele Ferdinand de Saussure’i
Cours de linguistique générale’i ilmumisest ning läbivaks temaatikaks oli keel ning keelelisus
maailmas. Ettekannetega astusid üles Peeter Torop, Aleksei Turovski, Liina Paales, Leo
Võhandu, Roomet Jakapi, Doris Kareva jt. Koostöös Ragne Soosaluga sai Taevaskojas väiksel

näitusel tutvuda helieksperimentaalse luulega, seal hulgas kuulata Ilmar Laabani kõlaluulet.
Sügiskoolis osales kokku umbes 60 inimest, nende hulgas semiootika ja teiste erialade tudengid,
õppejõud, aga ka niisama huvilised. Sügiskooli korraldajateks olid ESS ja semiootikatudengite
ühing “Semioon”. Sügiskooli koduleht: http://semiootikasygiskool.blogspot.com.ee
2016. aasta sügisel toimus Tartus 13 loengust koosnenud interdistsiplinaarne loengusari “Keele
sajand: Saussure, Linzbach, Jakobson”, mille eesmärgiks oli tähistada 100 aasta möödumist
Ferdinand de Saussure’i “Üldlingvistika kursuse” ning Jakob Linzbachi teose “Filosoofilise
keele printsiipidest” ilmumistest 1916. aastal ning ka Roman Jakobsoni sünnist 1896. aastal.
Kord nädalas toimunud sarjas pidasid loengu Mihhail Lotman, Renate Paljusalu, Leo Võhandu,
Ekaterina Velmezova, Jaan Ross, Elin Sütiste, Arne Merilai, Sébastien Moret, Peeter Torop,
Silvi Salupere, Aaro Nursi, Ülle Pärli ja Birute Klaas-Lang.
Jätkus ka semiootika populariseerimisele suunatud sari Semiosalong, mille kevadhooaja teemaks
oli “Kuriteosemiootika”, mille käigus peeti neli salongiõhtut nelja ettekandega, ning sügishooajal
oli teemaks “Semiootiline seismoloogia: ebastabiilsuse ennetamine”, mille käigus toimus 3
salongiõhtut kuue ettekandega. Koduleht: http://semiosalong.blogspot.com.ee
Novembris ilmus ESSi ajakirja Acta Semiotica Estica XIII number, kus käsitletakse nii
Snowdeni skandaali kujutamist eesti meedias, rahvuste kajastamist balletis, antiikkunsti
jäljendusi, idioodi armastust, humanitaarteadusliku modelleerimise eripärasid kui ka inimese ja
tehnoloogia suhteid; lisaks ilmusid intervjuud Tiit-Rein Viitso ja Aleksei Turovskiga, Juri
Lotmani ja Olga Freidenbergi tekstide tõlked. Koduleht: http://www.semiootika.ee/acta/
Alustatud on 6.–7. maini 2017 toimuva eestikeelse haridussemiootika-alase konverentsi
korraldamisega, mille raames toimub ka järgmine ESSi üldkoosolek. Samuti korraldab ESS
koostöös TÜ semiootika osakonnaga augustis 2017 toimuvat rahvusvahelist konverentsi Tartu
semiootika suvekool. Märtsis on algamas ka Semiosalongi uus hooaeg.

