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ETTEVÕTLUS Tartu ülikoolist alguse
saanud firmad tegutsevad edukalt ka
Aasias.

Aasiateemaline number on UT erinumber, mis on välja antud
Tartu ülikooli Aasia keskuse loomise puhul. Tiraaž 3000.
Autorid Merilyn Säde, Sandra Saar, Elo Süld, Kai Kreos, Sulev Kõks,
Urmas Pappel, Märt Laanemets, Mare Rand, toimetajad Merilyn
Säde, Sandra Saar, keeletoimetaja Mari Mets, küljendaja

sena ning oli seega pigem killusdamaade kohta levitati
tatud. Järjest rohkem taotletakse
teadmisi ja vanu keeli
aga uurimisrühmades erialadeõpiti juba 1632. aastal
vahelisust ning selleks on tarvis
asutatud Academia Dorpatensierinevad osapooled omavahel
ses, kus filosoofia teaduskonnas
kokku viia. Ühistegevusena on
oli ettenähtud heebrea ja teiste
võimalik leida koostööpartneorientaalkeelte – kaldea, araabia
reid, kasutada olemasolevaid
ja süüria – professori ametikoht.
vahendeid paremini ning otsida
18. sajandil ja eriti 19. sajandil
uusi väljundeid ja võimalusi.
kasvas Euroopa huvi oriendi
Seoses Aasia keskuse loomivastu. Euroopa ülikoolides oli
sega on käesolevasse Universitas
ELO SÜLD
võimalus õppida mitmeid studia
Tartuensise ajakirja erinumbrisTÜ Aasia keskuse juhataja
orientalia valdkondi: vanad keese koondatud lühike pilguheit
kohusetäitja
led, kirjandus, filosoofia, oriendi
valdkondadele ja teadussuunajalugu ja usundid. 19. sajandil
dadele, mis tegelevad Tartu
hakati idamaade õpet lõimima ka Keiserlikku Tartu
ülikoolis Aasia teemadega.
ülikooli curriculum’i, seda põhiliselt usuteaduskonTÜ Aasia keskuse konsortsium on Tartu ülikooli
nas ja filosoofias.
erinevate uurimisrühmade ja teadusprojektide vaKaasajal Tartusse õppima suunduvad tudengid
heline koostööplatvorm, millega on ühinenud seni
leiavad ülikoolis erinevaid programme ja võimalueraldiseisvalt tegutsenud keskused, näiteks oriensi, et õppida ida keeli, kultuuri ja religioone. Tänu
talistikakeskus ja Ida-Vahemere vanade kultuuride
kasvavale rahvusvahelistumisele ei jää kokkupuude
uurimiskeskus.
Aasiaga üksnes huviks keele, kultuuri ja religioonide
Peaeesmärk on arendada välja kestlik rahvusvavastu. Vajadus leida uusi turge ja ühiseid uurinheliselt tunnustatud Aasia-suunaline pädevuskesguid ühiskondlikes küsimustes, muudavad Aasia
kus. Keskuse tegevus käsitleb Aasiat selle laienuuringud ühtmoodi oluliseks uurimisobjektiks ka
datud tähenduses, hõlmates ka Lähis-Ida maid ja
majandusteaduses, sotsiaalteadustes, meditsiinis aga Türgit.
ka geograafias.
Soovime algatada arutelu nii rändekriisi aga ka
Tartu ülikooli Aasia-alane pädevus, arvestades
Aasia majandusturgudel toimimise teemadel, algataerinevate instituutide uurimisrühmasid, on nii Euda ühisprojekte ning osaleda nõuandja ja asjatundjaroopas kui Aasias kõrgelt hinnatud. Kuid ülikoolis ei te vahendajana nii avaliku sektori, riigistruktuuride
ole seda siiani keskselt koordineeritud. Instituutide
kui ettevõtjate vahel.
senine õppe- ja teadustöö toimus pigem kitsalt ühe
Ka käesolev ajakiri võiks olla erinevate teemade
struktuuriüksuse ja uurimisrühmade sisese tegevuarutelu alguseks või edasiviijaks. Head lugemist! •

Mark Šandali, kaanefoto Sven Paulus, trükk Ecoprint. Trükitud
Trükitud taastoodetud paberile looduslike trükivärvidega. ©Ecoprint

taaskasutatud paberile. Kõik erinumbris avaldatud artiklid ja
pildimaterjal on autoriõigusega kaitstud teosed.
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Uus keskus suunab
pilgu Aasiasse

TEADUS India pakub avastamisrõõmu
ka eesti õppejõududele.

Universitas Tartuensis on Tartu ülikooli ajakiri.
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VAJADUS LEIDA UUSI TURGE JA UURINGUID ÜHISKONDLIKES KÜSIMUSTES,
MUUDAVAD AASIA UURINGUD ÜHTMOODI OLULISEKS UURIMISOBJEKTIKS KA
MAJANDUS- JA SOTSIAALTEADUSTES NING MEDITSIINIS.
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TÜ teadlased teevad
aktiivset koostööd
Vietnamiga
Kuigi Vietnam kuulub endiselt madala sissetulekuga riikide hulka, on viimaste aastate
tugev majanduslik areng toonud kaasa inimeste elukvaliteedi paranemise ning eluea
pikenemise. Sellest tulenevalt on muutumas elanikkonna haigestumise pilt.

SULEV KÕKS
TÜ patofüsioloogia
osakonna juhataja

I

seloomulikuks on mittenakkuslike haiguste levimuse ja
haigestumuse suurenemine.
Näiteks on oluliselt suurenenud
haigestumus vähki, südame-veresoonkonna haigustesse ja diabeeti. Vaatamata Vietnami majanduslikule edule ei suuda praegune
tervishoiusüsteem tagada piisavat
võimekust vastamaks nendele
väljakutsetele. Kõige suurem
probleem on arstide vähene hulk,
mis on tingitud rahvusvahelisel
tasemel koolitavate arst-õppejõudude vähesusest.
Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna teadlaste ja õppejõudude
vahelise koostöö sisu on parandada Vietnami ülikoolides arstiteaduskonna õppejõudude oskusi ja
teadmisi. Seda tehakse doktori-

õppe ja õppejõudude täienduskoolituste kaudu. Koostöö algas
2010. aastal olukorra ja koolitusvajaduse kaardistamisega.
TÖÖVARJUD TARTU
ÜLIKOOLIS
Esimeste külastustega selgus
täpsem Vietnami-poolne vajadus
ja ka tegelikud võimalused, mida
saab piiratud vahenditega korda
saata. Pärast esimesi kursuseid ja
täienduskoolitusi, selgus täpsem

roopa standardite rakendamine,
uurimistöö kvaliteedi parandamine) on parim võimalus tagamaks
pikaajalist ja jätkusuutlikku
kõrghariduse kvaliteeti. Seetõttu
oleme peamiselt keskendunud
ühistele teadusprojektidele ja
doktorantidele.
Koostöö tulemusena on praegu Tartu ülikooli doktorantuuris
viis üliõpilast Vietnamist, Hue
ja Da Nangi ülikoolidest. Peale
doktorantide oleme suutnud luua
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mi arendamisel ja praktiliste
oskuste täiendõppes. Vietnami
arstid ja ülikoolide õppejõud
on korduvalt käinud Eestis
kogemusi omandamas ning end
täiendamas. Tänaseks on TÜ
meditsiiniteadlaste juures käinud
töövarjuks enam kui 60 vietnamlast. Mõned nädalad kuni mitu
kuud kestnud töövarjuks olemise
aja jooksul said nad ülevaate Eesti
õppetöö- ja meditsiinipraktikast,
et parandada seeläbi Vietnami
meditsiinierialade õpetamist ja
arstiabi kvaliteeti.
Tartu ülikooli teadlased on
seni teinud kõige aktiivsemalt
koostööd Vietnami suuruselt
teise meditsiiniülikooli, Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooliga,

kellega üheskoos avati Vietnamis
2013. aasta lõpus Tartu ülikooli
ja TÜ kliinikumi toel viljatus
kliinik. 2014. aasta augustis nägi
sealsamas kliinikus ilmavalgust ka
esimene katseklaasilaps, kes Tartu
ülikooli arstide ja embrüoloogide
abita poleks niipea sündinud.
HARULDASTE
HAIGUSTE UURIMINE
Reproduktiivmeditsiin on aga
TÜ ja vietnamlaste koostöö üks
tahk. Peale selle tehakse koostööd ortopeedia, stomatoloogia
ja geneetika valdkonnas. Ühiseid
projekte arendavad ka lastearstid ning edukas on koostöö
geneetikauuringutes. Üheskoos
uuritakse haruldasi haigusi,
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näiteks luu arenguhäireid ja luuvähki ning geneetiliste tegurite
rolli nende tekkes. Uuritakse ka
suitsetamiskäitumise geneetilisi
mehhanisme ning sellega seotud
haigestumist.
Praeguseks oleme loonud
Hanoi, Hue ja Da Nangi ülikoolide ja haiglatega koostöös kliinilise
biopanga, mis sisaldab üle 4000
isiku DNA ning põhjalikku
kliinilist informatsiooni. Oleme
sekveneerinud umbes 500
eksoomi ning loonud Vietnami
populatsioonile iseloomulike
geneetiliste teisendite andmebaasi.
Loodud biopank on oluline
taristu, et teha edasist teadustööd
ning tagada jätkusuutlik ja rah-

TÄNASEKS ON TÜ MEDITSIINITEADLASTE JUURES
KÄINUD TÖÖVARJUKS ENAM KUI 60 VIETNAMLAST.
NII SAID NAD ÜLEVAATE EESTI ÕPPETÖÖ- JA
MEDITSIINIPRAKTIKAST.

huvi ja võimalused doktorantide
vastuvõtuks. 2013. aastaks oli selge, et vajame tõhusamat koostööd
doktorantide koolitamisel ning
teadusprojektide elluviimisel.
Doktoriõppe parandamine (Eu-

ulatusliku suhtlusvõrgustiku, mis
katab suure osa meditsiinivaldkonna tegevustest.
Oluline komponent on olnud
Tartu ülikooli meditsiiniteadlaste
roll Vietnami tervishoiusüstee-

FOTOD: 2X ERAKOGU
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Hiina eksperte on
Eestis vaid käputäis
Hiina majandus kasvab ülikiirelt, aga Eestis pole
Hiina asjatundjaid piisavalt. Just sel põhjusel on
kolm eesti ülikooli ühendanud käed ja loonud
vastava magistriõppekava.
HUE MEDITSIINI- JA FARMAATSIAÜLIKOOLI KÜLALISPROFESSORID AARE MÄRTSON, KATRE MAASALU JA SULEV
KÕKS.

KAI KREOS
TÜ vilistlane, Hiina entusiast

väljakutsed ja kes pole kartnud
mõelda väljaspoole raame. Koostöö algas tühja koha pealt, kui oli
olemas vaid vajadus ning polnud
olemas ei meeskonda, tegevusplaani ega rahastust. Praeguseks
oleme loonud kestva ning viljaka
koostöö, mis suudab luua olulist
lisandväärtust Eesti teadusele.
Edu alus on olnud väga
tegutsemisvalmid entusiastid,
kes julgesid mõelda suurelt ning
näha suurt pilti, vaatamata tuge-

VIETNAMIGA KOOSTÖÖ ON ALGUSEST PEALE
PÕHINENUD MÕNEL ENTUSIASTIL, KEDA ON
HUVITANUD UUED VÄLJAKUTSED JA KES POLE
KARTNUD MÕELDA VÄLJASPOOLE RAAME.

tegevuskava.
Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooliga on välja töötatud ka
ühine doktorantuuri kava, sest
Vietnami meditsiinikoolides on
suur vajadus doktorikraadiga
õppejõudude järele.
Vietnamiga koostöö on algusest peale põhinenud mõnel entusiastil, keda on huvitanud uued

vale vastuseisule. Tänu nendele
entusiastidele oleme suutnud
leida ka piisava jätkusuutliku
rahastuse, et tagada koostööks vajalike tegevuste elluviimine. TÜ
teadlased on käinud Vietnamis ja
vietnamlased Tartus Swedish International Development Agency
(SIDA), Euroopa regionaalarengu fondi ja Eesti riikliku struktuu-

ritoetuse vahenditest toetatavate
projektide raames.
2016. aasta augustis õnnestus
saada toetust Euroopa Komisjoni
poolt rahastatava programmi
Erasmus pluss teise põhimeetme
«Innovatsioonialane koostöö
ja heade tavade vahetamine»
alameetmest «Suutlikkuse
suurendamine kõrghariduse
valdkonnas».
KOOSTÖÖ VÕTI PEITUB
VAIMUSTUSES
Projekti partnerid Euroopas on
Tartu ülikool, Eesti maaülikool,
ScanBalt fmba, Karolinska instituut, Essexi ülikool ja Greifswaldi
Ernst Moritz Arndti ülikool.
Vitenami poolt on partneriteks
Hanoi meditsiiniülikool, Hue
meditsiini- ja farmaatsiaülikool
ning Da Nangi ülikool.
Kokkuvõttes on koostöö
Vietnamiga ilmekas näide, kuidas
hästi motiveeritud meeskonna ja
kindlate eesmärkidega on tühjalt
lehelt alustades võimalik saavutada tulemuslik ja jätkusuutlik
teaduskoostöö. •

H

iina asjatundjad Urmas Pappel
ja Tauno Tõhk annavad mõlemad loenguid tänapäeva Hiina
poliitikast. Kuigi huvi meeletul kiirusel
areneva Aasia ja eelkõige Hiina vastu on
viimastel aastatel kasvanud, on Eestis siiani väga vähe tänapäeva Hiina asjatundjaid.
Pappeli sõnul saab inimesi, kes tegelevad
nüüdisaja Hiinaga teaduslikul tasemel,
lugeda üles vaid ühe käe sõrmedel.
Tänapäeva Aasia ühiskondade,
majanduse ja poliitika uurijate vähesus
kimbutab ka teisi Aasia piirkondi peale
Hiina. Just seetõttu on Eesti ajaloos

FOTO: ADOBE STOCK

vusvaheline rahastus.
Aktiivset koostööd tehakse
teadustöö algatamise nimel mitmete teiste Vietnami meditsiinivaldkonna õppe- ja teadusasutustega, geneetilise konsultatsiooni
ja puuetega laste keskusega Vietnamis ning ka King’s College’iga
Londonis. Näiteks valmistatakse
ette ühisuuringuid bioloogiliste
organismide kokkupuute mõju
uurimiseks dioksiinidega ja
lepitakse kokku teadlasvahetuse
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TAUNO TÕHK JA URMAS PAPPEL.

esimest korda kolm ülikooli
(Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool ja Tallinna ülikool)
võtnud ette ühise Aasia-teemalise
magistriõppekava koostamise, et
kujundada välja arvestatav
pädevus teadmistes tänapäeva
Hiina kohta.
Sellest sügisest alustav
magistriõppekava keskendub
eelkõige praegusaja Aasia ühiskondade, majanduse ja poliitika
õpetamisele.
«Eesmärk on anda noortele
selline haridus, mis ühest küljest
oleks huvitav ja rakenduslik, kuid
teisalt vastaks tänapäeva Eesti
ühiskonna vajadustele seoses
Aasiaga,» rääkis Pappel.
Loodava õppekava ainete hulka kuuluvad ainekursused nagu
«Hiina poliitika ja majandus»,
«Euroopa Liidu ja Ida-Aasia
majandussuhted ja ärikultuur»
ning «Konfutsianistlik halduskorraldus».
Omaette eesmärgina tõi
Pappel välja ka vajaduse tekitada
kõigi kolme ülikooli ülene tudengite rühm, kes jätkaks tulevikus
omavahel koostöös Hiina ja Aasia

uurimist. Muu hulgas plaanitakse
uue õppekava raames korraldada
suvekoole, konverentse ja muid
üritusi, mis sellist sünergiat soodustaksid.
KULTUURITUNNETUS
ON VAJALIK
Hiina uurimine ei ole aga alati
lihtne ning mõlemad Hiina asjatundjad nõustusid, et tegelemaks
tänapäeva Hiinaga teaduslikult on
kindlasti vajalikud ka keeleoskus
ja kultuuritunnetus.
«Ma ei ole kaks aastat Hiinas
käinud ja tajun praegu, et minu
kõhutunne hakkab ära kaduma.

URMAS PAPPEL JA TAUNO TÕHK ÜTLESID, ET HIINAS ON
MITMEID KITSASKOHTI. ENAMUS HIINAST ELAB VEEL TÄIESTI
TEISTSUGUSES MAAILMAS KUI NÄITEKS SHANGHAI JA
PEKING NING NIINIMETATUD PILVELÕHKUJAVAIMUSTUS EI
OLE KINDLASTI TÄPNE.

dades on võimalik olla edukas
ka ilma põhjalike eelteadmisteta.
«Et Hiinas äri teha ei ole ilmtingimata vaja meeletut kultuuri
pagasit: see aitab kaasa, aga ei ole
möödapääsmatu. Sellest palju

TEGELEMAKS TÄNAPÄEVA HIINAGA TEADUSLIKULT
ON KINDLASTI VAJALIKUD KA KEELEOSKUS JA
KULTUURITUNNETUS. VIIMANE AITAB SEALSEID
PROTSESSE PAREMINI MÕISTA.

Selline Hiina tunnetus teeb aga
sealsete ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmise palju
kergemaks,» selgitas Tõhk.
Samas nendivad mõlemad,
et mitte kõik ei pea olema Hiina
asjatundjad ning teatud valdkon-

olulisem on leida õige äripartner,» lausus Pappel. Kuigi seda
on võimalik teha ilma keeleoskuse ja suurte teadmisteta Hiina
kultuurist, oleks siiski vaja omada
arusaama kultuurist ja ühiskonnast laiemalt.

Arvestades Hiina kultuuriruumi suurt erinevust läänest,
soovitasid nii Pappel kui Tõhk tulevastel huvilistel sealset kultuuri
ja ühiskonda uurides kõrvale jätta
enda eelarvamused.
«Kui sa lähed Hiina või Indiasse, siis sa ei saa seda ühiskonda hinnata nende tunnuste järgi,
mida meie siin kasutame. Seega
tuleks kindlasti loobuda harjumuspärastest mõttemallidest,
kuidas meie arvates peaksid asjad
maailmas olema,» sõnas Pappel.
Tõhk lisas, et võrdlev vaade
on sellegipoolest mõistlik. «Kui
vaadata Hiinat, siis tasuks võrdluse mõttes kindlasti seda mõne
teise riigiga kõrvutada. Vastasel
juhul võid mõnda ühiskondlikku

nähtust kas siis vastavalt üle- või
alatähtsustada.»
Hiina suuruse ja mitmekesisuse tõttu võib sealsete fenomenide
kirjeldamine tekitada tihtipeale
suurt segadust.
AUTORITAARSUSE
SUUNAS LIIKUMINE
«Ühelt poolt muutub Hiina
mõnedes seisukohtades läänele
aina sarnasemaks, teistes asjades
muutub ta aga hoopis kaugemaks,» rääkis Pappel. Samas ei
ole kaasaegsus ja traditsioonilisus
sugugi vastandid ning Hiina ühiskonnas võib kohata mõlemat.
Tõhk lisas, et kui ühiskondlike normide puhul on üldiselt
võimalik rääkida vabameelse-
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maks muutumisest, siis samal
ajal on näiteks naiste ühiskondlik
seisund viimase kümne aasta jooksul muutunud pigem
traditsioonilisemaks. Samuti on
viimasel ajal tähendatud Hiina
riigiaparatuuri liikumist autoritaarsuse suunas, kuigi eelneval
kolmekümnel aastal on see
suund laias laastus olnud pigem
avanemisele.
HIINA TAASTÕUS
MAAILMAS
Paludes asjatundjatel tuua
intervjuu lõpus välja üks huvitavaim tõik Hiina kohta, jäid
mõlemad mõneks ajaks vaikseks.
Kuid natukese aja pärast märkis
Pappel, et üks asi, mida eestlased
endale enamasti ei teadvusta, on
see, et Hiina on läbi ajaloo olnud
maailma üks võimsamaid riike nii
teaduse kui ka lihtsalt majandustootlikkuse poolest.
Seega tuleks hoopis rääkida
Hiina taastõusust, mitte lihtsalt
tõusust, sest praegu on ta jõudmas sellele positsioonile maailmas, kuhu ta kunagi kuulus.
Tõhk tõi vastukaaluks välja
tõsiasja, mis näitlikustab hästi
hiinlaste – või vähemasti Hiina
paremiku – elatustaseme ning
majandusliku ebavõrdsuse kui
ühe ühiskondliku probleemi
tõusu viimastel aastakümnetel.
«Hiina 50 rikkaima parlamendi
liikme vara koguväärtus on
oluliselt suurem USA kongressi
liikmete omast,» märkis Tõhk.
Pappel ja Tõhk mainisid veel,
et Hiinas on mitmeid kitsaskohti. «Enamus Hiinast elab siiski
täiesti teistsuguses maailmas kui
näiteks Shanghai ja Peking ning
see nn pilvelõhkujavaimustus ei
ole kindlasti veel täpne.» •
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Rändekriisi taustal
on Aasia uuringud
määrava tähtsusega
Stefan Schreiner on Tübingeni Karl Eberhardi ülikooli evangeelse usuteaduskonna
religiooniloo ja judaistika professor. Tübingeni ülikooli rektori ülesandel on
Stefan Schreiner olnud viimasel viiel aastal ülikoolipoolne koordinaator islami

ELO SÜLD
TÜ Aasia keskuse juhataja

Ü

liõpilased iseloomustavad oma õppejõudu kui
«kõndivat entsüklopeediat». Tema uurimisteemad on
religiooniteaduse kõrval judaism
ja islam ning ta on silmapaistvalt
tegus kultuuride ja religioonide
vahelise dialoogi arendamisel.
Tartu ülikooli usuteaduskonnal
on professor Schreineriga pikaajaline sõprussuhe.
Kuidas ja millal said alguse teie
kontaktid Eesti ja Tartuga?
Minu kontaktid Eesti ja Tartuga said alguse 1990. aastatel.
Minu esimene kokkupuude selle
maa ja inimestega sai teoks tänu
juudi kogudusele Tallinnas ja
selle toonasele juhatajale proua
dr Eugenia Gurin-Loovile, kes
kutsus mind 1993. aasta suvel
Tallinna. 1996. aastast alates

järgnesid sellele mitmed külaskäigud siia, nii koos tudengitega
kui täiskasvanute rühmadega.
Eriline mälestus on mul 1998.
aastal korraldatud õppereisist,
mis leidis aset koostöös Lomdim’i
õppekeskusega ja mille raames
külastasime Tartu ülikooli ja ülikooli raamatukogu. Seal kohtusin
professor Kalle Kasemaaga, kes
kõneles ülikooli ajaloost ja toonasest olukorrast, ning proua Ilona
Smuškinaga, kellega rääkisime
Lazar Gulkowitschist ning tema
rajatud Institutium Judaicum’ist
Tartus.
Mis aastast alates te Tartu ülikoolis õpetate ja kuidas on muutunud nende aastate jooksul
üliõpilaste huvi teie õpetatavate
ainete vastu?
Minu esimene külalisloeng
toimus Tartu alma mater’is 1999.
aasta detsembris professor Kasemaa kutsel. 2007. aastast alates
olen ma Tartus pidanud erinevaid

loengutsükleid ja lühiseminare.
Kui esimestel aastatel tunti huvi
pigem judaismiga seotud teemade vastu, siis viimasel ajal on
tähelepanu keskmesse nihkunud
pigem võrdlev religioonilugu ja
islam, mis on nüüdisaja maailmas
aset leidvate sündmuste najal ka
igati loomulik. Siinkohal tahan
veel lisada, et mul paluti oma
esimene loeng Tartus pidada
ilmtingimata saksa keeles, sest
suuremal osal tudengeist oli toona saksa keelest lihtsam aru saada
kui inglise keelest.
Te olete religiooniloo professor,
aga ka judaistika ja islamistika
professor. Milline valdkond on
teile kõige südamelähedasem ja
miks?
Religioonilugu on minu jaoks
alati tähendanud teatud religioonide, nende allikate (pühakirjade), religioossete ideedega
tegelemist ning nende võrdlevat
uurimist. Olen selle raames

FOTOD: 2X FRIEDHELM ALBRECHT / UNIVERSITY OF TÜBINGEN
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tegelenud lähemalt judaismi,
kristluse ja islami võrdleva
uurimisega nende ajaloolise
arengu kontekstis. Sealjuures on
mulle aja jooksul üha selgemaks
saanud, et need kolm religiooni
– judaism, kristlus ja islam – on
oma ajalooliste arengute käigus
üksteise kõrval, tihti vastanduses
või siis koos olemas olles üksteist
väga palju mõjutanud.
Seega tuleb nende puhul
kõnelda püsivast vastastikusest

AASIA ERINUMBER 2016

vaid laiemalt ka konfessionaalsete
teoloogiate (evangeelse, katoliku
ja juudi teoloogia) ning mittekonfessionaalsete religiooniuuringute
(judaistika, islamistika) ja nende
omavaheliste suhete arendamisega. Asi oli milleski palju enamas,
kui niinimetatud pehmete erialade alalhoidmises.
Töörühma ettepanekute eesmärk oli ja on nii konfessionaalseid kui ka mittekonfessionaalseid religiooniuuringuid sisuliselt

MULLE ON AJA JOOKSUL ÜHA SELGEMAKS
SAANUD, ET NEED KOLM RELIGIOONI – JUDAISM,
KRISTLUS JA ISLAM – ON OMA AJALOOLISTE
ARENGUTE KÄIGUS ÜKSTEIST PALJU MÕJUTANUD.

sõltuvusest, mis tähendab, et
selleks, et mõista nende ajalugu,
religioonilugu, kultuurilugu ja
ennekõike teoloogilisi arusaamu, peab neid kolme religiooni
vaatama koos. Seepärast näen ja
käsitlen ma ka judaistikat ja islamistikat kaht teineteist täiendava
teadusharuna.
Te osalesite 2007.–2010. aastal
riiklikus ülikoolide teadus- ja
arendustöörühmas «Empfehlungen zur Weiterentwicklung
der Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften».
Mis oli selle initsiatiivi tulemus
ja mida see tähendas teoloogia
ja religiooni teaduse õpetamisele?
Nii nagu projekti pealkiri ütleb, oli tegemist Saksa ülikoolides
teoloogiate ja religiooniga seotud
teaduste edasi arendamiseks
mõeldud ettepanekute ja soovituste tegemisega. Seega mitte
ainult konfessionaalse islami
teoloogia rajamise ja akadeemiliseks teadusharuks muutmisega,

ja struktuuriliselt toetada, nende
omavahelist ja erialadevahelist
koostööd edendada. Samuti luua
neile selline institutsionaalne
pinnas, et nad oleksid suutelised
reageerima teaduslikult ning
akadeemiliselt kohasel moel Saksa ühiskonnas asetleidvale üha
suuremale kultuurilisele killustumisele ja religioosse maastiku
mitmekesistumisele.
Osalete erinevates teaduslikes
projektides ja ühiskondlikes
ettevõtmistes. Üks neist on
Europäische Abrahamische
Forum (Euroopa Aabrahamlik
Foorum). Millega on nimetatud
organisatsiooni puhul tegu ja
mis on selle sihid?
Organisatsiooni tegevus on
kantud arusaamast, et Euroopa
kultuuripärand ei ole mõjutatud mitte üksnes kristlusest,
judaismist ning Vana-Kreeka ja
Vana-Rooma antiikkultuurist,
vaid et seda on olulisel määral
kujundanud ka islam. Rääkimata
sellest, et nii nagu mõningates

Euroopa riikides (nagu näiteks
Bosnia-Hertsegoviinas, Leedus,
Poolas ja Venemaal) on moslemid juba sajandeid olnud oluline
osa nende ühiskonnast, nii mõjutavad moslemid elu Euroopas ka
tulevikus.
EAF soovib luua platvormi nii
«läänest» kui «islamimaadest»
pärit inimeste omavaheliseks
dialoogiks ja olla ühtlasi ka
selle arutelu vahendaja ehk sild
inimeste vahel. Kui seda piltlikult
väljendada, siis võib tuua paralleeli sellega, kui roomlased rajasid
Vahemere ruumi oma impeeriumi ja hakkasid Vahemerd kutsuma nimega mare nostrum (meie
meri), aga ka mare internum (keskel/vahel olev meri). Nad leidsid,
et meri on sild, ja mitte takistus
nende ja neist põhja, lõuna ja ida
pool asunud rahvaste vahel. Kõik
need rahvad asetsevad ümber
Vahemere just nii, nagu istuksid
nad kõik ühe laua ääres. Sellise
hoiaku taaselustamine on samuti
üks EAF-i eesmärke.
Üha enam muutuv poliitiline
olukord islamimaades ja kasvav
sisserändajate arv Euroopas on
toonud religiooniteema üha
enam arutelude keskpunkti.
Mida see tähendab teaduse
jaoks?
See on tõesti nii, et religioon
on täna teistsugusel moel jälle
tähtsaks muutunud. Samas on
see esile kutsunud ka suuremaid
probleeme, kui seda üldse oodata
ja arvata osati.
Tekkinud olukorraga ei seisa
silmitsi mitte ainult konfessionaalse teoloogia uurijad, vaid ka
mittekonfessionaalsed religiooni
uurijad, sotsiaal- ja ühiskonnateadlased. Selleks, et mingisuguse
olukorraga – meie puhul siis
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kondi esindavad suunad, šiiitidest
kuni ibadiidideni välja, koos oma
erinevate alaliikidega. Samuti
päris uued islami vormid, mis
on tekkinud seoses moslemi
kogukonna ümberasumisega
lääneriikidesse ning mis on alles
oma kujunemisjärgus.

PROFESSOR STEFAN SCHREINER (PAREMAL) KOOS TÜBINGENI ÜLIKOOLI
PRESIDENDI PROFESSOR BERND ENGLERIGA.

kasvava religioosse mitmekesisuse ja sellest tulenevate ühiskondlike probleemidega – osata üldse
ümber käia, peab teadma, millega
on tegu.
Nii, nagu on öelnud Martin
Buber, siis tuleb olukorda esmalt
mõista, aga seda sugugi mitte pealiskaudsel ja populistlikul moel,
ega ka halvustavalt, nagu kõlab
proua Anne Louise Germaine de
Staël’ile omistatud mõttetera Tout
comprendre c’est tout pardonner
(«kõike mõista tähendab kõike
andestada»), vaid mõistma palju
laiemas ja sügavamas tähenduses,
nagu on kirjeldanud mõistmist
religiooniteadlane Joachim Wach
oma opus magnum’is «Das Verstehen».
Selles osas seisavad religiooniga seotud uuringud alles või taaskord alguses. Aina rohkem läheb
vaja religioonialaseid uuringuid.
Uuringuid, mis analüüsiksid ja
aitaksid tundma õppida religioonide muutumisprotsesse ja uute
religioossete arusaamade kujunemist, mis on seotud nii rände
ja religiooni asetumisega uude
konteksti, aga ka teiste ühiskondlike ja poliitiliste muutustega.

Kõik islamiga seonduv on
viimasel ajal kujunenud n-ö
moeteemaks. Uudishimu on
aga varjutatud eelarvamustest
ja avalikest vaidlustest. Tihti
nähakse islamit ühtse üksusena.
Kuidas mõista mitmekesisust
islami sees?
Nagu iga religiooni nii
iseloomustab ka islamit juba
selle algusest peale kuni tänaseni
sisemine mitmekesisus. Ei ole
olemas üht ja ainust islamit. Nii
nagu igal religioonil, on ka islamil
kogu oma mitmekesisuse taustal

Milline tähendus on tulevikus
Aasia, sealhulgas ka Araabia
riikidel ja religioonidel ning
sealhulgas ka islamil Euroopa
jaoks?
Selleks ei ole vaja palju fantaasiat, et kujutada ette, millisel
määral üleilmastumise jätkudes
ja globaalse küla välja kujunedes
hakkavad Euroopat üha enam
mõjutama ka Aasia riigid, sealhulgas ka islamimaa ja araabia maad
ühes oma religioonidega. Kuigi
majanduslikke väljavaateid Aasia
suunal ei kirjeldata enam nii roosilisena kui varem ja igasugused
lootused seal aset leida võivate
ühiskondlike ümberkorralduste ja
poliitiliste korra muutumises on
luhtunud, jäävad need riigid siiski
meie naabriteks.
Küsimus on, milliseks kujunevad meie suhted nende naabrite-

ÜHISKONNAS LÄHEB AINA ROHKEM VAJA
UURINGUID, MIS AITAKSID TUNDMA ÕPPIDA
RELIGIOONIDE MUUTUMISPROTSESSE JA UUTE
ARUSAAMADE KUJUNEMIST.

oma ühtne keskpunkt ja ääreala,
mida ületades ei kuuluta enam
islamisse. Aga selle keskpunkti ja
ääreala vahel on terve lai spekter,
mis koosneb erinevatest arusaamadest islamis.
Sinna hulka kuuluvad ajaloo
vältel kujunenud tavapärased
islami suunad, Sunnast välja
kasvanud erinevaid õiguskool-

ga. Siin on oluline roll kindlasti
oriendi ja Aasia uuringutel. Seda
eelkõige olukorras, mil ränne Euroopasse üha kasvab. Sellega jõuavad siia mitte üksnes võimalused,
vaid ka Aasia ning sealhulgas araabia maade valitsevad probleemid
ja konfliktid, mis muutuvad siin
ka meie probleemiks, meeldib see
meile või mitte. •

AASIA ERINUMBER 2016

TUDENGID

AASIA ERINUMBER 2016

FOTO: ERAKOGU

15

FOTO: ERAKOGU

TUDENGID

FOTO: SILVER BOHL

14

YUXUAN CHEN
RADITYO DHARMAPUTRA

Aasia tudengid näevad
oma tulevikku Eestis
Tartu ülikooli on peale paljude eestlaste leidnud oma tee ka mitmed
välistudengid Aasiast. Üliõpilased on siinsete õpingute ja eluga rahul ning
usuvad, et Eesti võiks olla koht, kus ka tulevikus elada ja töötada.
MERILYN SÄDE
UT peatoimetaja

I

ndoneesiast pärit Radityo
Dharmaputra sõnul ei olnud
tal Eestisse tulles erilisi ootusi ega hirme, sest ta oli just lõpetanud magistriõpingute esimese
aasta Šotimaal. «Tahtsin lihtsalt
nautida ja olla valmis erinevateks
kogemusteks. Olin vaid kuulnud,
et Tartus õppimine väsitab, sest
ülesandeid on palju.»

Radityo õppis Läänemere regiooni uuringute õppekaval ning
tema sõnul olid siinsed õpingud
nõudlikumad kui Šotimaal.
«Ülesandeid oli palju, igal nädalal oli mõni töö või esitlus ja need
täitsid suures osas minu igapäeva.
Hoolimata sellest tunnen, et need
ülesanded olid olulised ja tekitasid minus suurema n-ö koolis
olemise tunde kui Glasgow’s,»
rääkis ta.
Hiinlane Yuxuan Chen ütles
oma Euroopa Liidu ja Venemaa

uuringute õppekava kohta aga, et
tema jaoks on õppekava ja ülesanded kerged. «See on natuke liiga lihtne ja mõnikord tunnen, et
õppejõud keskenduvad rohkem
oma uurimistööle. Õppeprotsess
võib kohati olla üsna loid ja isegi
passiivne,» sõnas Yuxuan.
Ta lisas, et sealsamas ei taha
ta, et õppekava oleks teistsugune.
«Usun, et õppekava on seatud
nii, et kuigi kursused võivad tunduda lihtsad, ongi nad niisugused
just seepärast, et saaksime oman-

dada uusi ideid, õppida uusi asju,
ning lõpuks tuleb viimane ja kõige suurem väljakutse – magistri
töö kirjutamine.»
Siiski tunneb Yuxuan, et
magistritöö kirjutamine võib
osutuda üsna keeruliseks. «Aga
võib-olla ongi nii mõeldud, et
see on lihtsalt üks suur ülesanne,
milleks sel moel kolme eelneva
semestri jooksul valmistutakse.»
ERINEVAD
VÄLJAKUTSED
Lõunakorealane Youjun Shin
ütles, et tema arvates võiks
matemaatilise majandusteaduse
õppekaval olla enne magistritöö
kirjutamist mõni süvakursus sellest, kuidas oma lõputööd tuleks
kirjutada. «Kui ma õppisin bakalaureuseõppes oma kodumaal,
siis me ei pidanud lõputööd kirjutama. Meil tuli läbida kindel arv
kursusi, et saaksime lõpetada.»
Seetõttu oli magistritöö

YOUJUN SHIN

kirjutamine tema jaoks kohati
väga keeruline ja raske, sest ta ei
teadnud mõnikord, kuidas tuleks
edasi liikuda.
«Sain oma magistritöö kirjutamisega küll hakkama tänu oma
juhendaja toele, kuid usun, et
tudengitel oleks lihtsam, kui sellele eelneks mõni suurem kursus.
Ühest lühikesest akadeemilise
kirjutamise kursusest lihtsalt ei
piisa,» arvas Youjun.
Youjuni sõnul armastab ta

kohaneda. «Noorte inimestega
on muidugi kergem suhelda, sest
nad oskavad inglise keelt. Vanem
põlvkond ei oska tihti rääkida ja
nii mõnigi kord on mind tegelikult eiratud ning mu küsimustele
pole vastatud,» tunnistas neiu.
Sealsamas lisas ta, et eelistab siiski
mäletada külalislahkeid ja toredaid inimesi ning kogemusi.
«Minu arvates on Eesti väga
kaasaegne riik, kõik on digitaalne
ning üldiselt on alati kogu vajalik

HOOLIMATA SELLEST, ET RADITYOL ON TÄIESTI
ERINEV KULTUURILINE TAUST VÕRRELDES
EESTIGA, NAUTIS TA TARTUS ELAMIST JA ÕPPIMIST
VÄGA.

Eestit ja Tartut aga väga ning tal ei
olnud raskusi kohanemisega, sest
oli varem elanud Suubritannias ja
Soomes.
Ka Yuxuan leidis, et Tartus elamise ja õppimisega oli üsna kerge

teave inglise keeles olemas. See on
väga hea,» rääkis ta.
Radityo sõnul ei olnud ka
temal kohanemisega raskusi.
«Hoolimata sellest, et mul on
täiesti erinev kultuuriline taust

TUDENGID

võrreldes Eestiga, nautisin ma
väga Tartus elamist ja õppimist.
Siiski, ma ei võtnud osa neist
alkoholijoomisega seotud
üritustest ega käinud öösiti
klubides.»
Noormees lisas, et kuigi ta ei
ole usklik inimene, on ta siiski
kasvanud islamiusulises riigis ning
see on tema vaateid mõjutanud.
«Samuti, ma lihtsalt ei joo
alkoholi ega söö sealiha, kuid see
on rohkem seotud Indoneesias
kasvamise tavade ja harjumusega,
mitte uskumustega. Ma eelistan
vaiksemat õhkkonda näiteks
kohvikus ning mul oli väga hea
meel, et Tartus on nii suur valik
suurepäraseid kohvikuid.»
SÕBRALIK SUHTLUS
KOOLIS
Youjun elas varem Suurbritannias
ja mõned aastad ka Soomes, enne
kui ta tuli Eestisse õppima.
«Tartu ülikoolis õppimine meeldib mulle rohkem kui
õpingud minu kodumaal. Minu
arvates on siinne õppekava hästi
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mile. Samuti oleks tore olnud,
kui mõni stipendiumiprogramm
oleks seotud avaliku või erasektoriga,» rääkis Youjun.
Kõige rohkem üllatas Youjuni Tartu ülikoolis õppides aga
see, kui hästi saavad tudengid ja
õppejõud omavahel läbi ning kui
sõbralikult üksteisesse suhtutakse. «Nii ei olnud küll alati, aga
mõnikord käisime koos õppejõududega kusagil väljas ning
rääkisime nendega väga paljudel
eri teemadel,» kirjeldas ta.
Youjun lisas, et talle meeldis
väga ka see, et ülikool võtab
tudengite arvamust kuulda. «Aasias, ja ka minu koduülikoolis
on ülikooli töötajad õppekavad
kindlalt paika pannud ning me ei
saanud selles protsessis väga palju
arvamust avaldada.»
Hiinast pärit Yuxuan nõustus samuti sellega ja ütles, et ka
teda üllatas meeldivalt võimalus
kriitiliselt mõelda ja seda ka välja
öelda.
«Õppejõud on väga avatud
mõtlemisega ja nendega on

ÕPPEJÕUD ON VÄGA AVATUD MÕTLEMISEGA
JA NENDEGA ON VÕIMALIK VAIELDA,
ARGUMENTEERIDA. YUXUANI EELMISES ÜLIKOOLIS
TULI ÕPETATUT TEADA JA MITTE VASTU VAIELDA.

spetsialiseeritud ja suunatud ning
ma sain hästi keskenduda oma
õpingutele.» Ta lisas, et tema
koduülikool ei nõudnud praktikal
käimist, Tartus seda aga nõuti
ning seesugune korraldus meeldis
talle väga.
Noormees toob välja ka
omapoolsed soovitused, millele
võiks rohkem mõelda. «Välistudengina oleksin tahtnud, et mul
oleks olnud rohkem võimalusi
kandideerida mõnele stipendiu-

võimalik vaielda, argumenteerida. Ma saan avaldada oma ideid
ja mõtteid ning siis arutletakse
nende üle koos. Minu eelmises
ülikoolis oli tegemist pigem Nõukogude liiduliku õppega ehk kui
meile õpetati midagi, siis nii oligi.
Seda tuli mäletada ja teada, sellele
ei saanud vastu vaielda.»
Radityo sõnul on Tartu
täiuslik koht, kus õppida. «Kõik
õppejõud olid väga tähelepanelikud kõigi meie probleemide osas,
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süllabus oli huvitav ja kaasaegne,» kirjeldas ta.
Siiski leiab ta, et näiteks hindamissüsteemi tuleks muuta. «Pean
eelkõige silmas ranget punktisüsteemi. Ei saa öelda, et seesugune
hindamissüsteem ei oleks asjakohane, kuid näiteks minu eelmises
ülikoolis Indoneesias oli arusaam,
et täiuslikku skoori (90–100) on
sotsiaalteadustes võimatu saada.»
VÕIMALUSED JA
TULEVIK
Yuxuani üllatas aga see, kui palju
vahendeid ja võimalusi on Tartus.
«Siin on nii suur raamatukogu,
samuti on igal instituudil oma
raamatukogu ning tudeng saab lugeda nii palju, kui ta soovib. Peale
selle sai kasutada veebipõhiseid
andmebaase nagu EBSCO,»
kirjeldas neiu.
Kõik kolm noort näevad
oma tulevikku Eestiga seotuna.
Yuxuan ütleb, et tema plaan on
praegu kindlasti Eestisse jääda,
sest tal on olemas töökoht kohalikus iduettevõttes Qminder.
Youjun lõpetas sel suvel magistriõpingud ning ta võeti vastu
Tartu ülikooli doktoriõppesse.
«Esmane plaan on oma õpingud
siin lõpetada ja pärast doktorantuuri tahaksin jääda Eestisse, et
siin lihtsalt töötada või teadustööd teha.»
Kuigi Radityo õpetab praegu
Indoneesias Airlangga ülikoolis,
plaanib temagi oma sammud taas
Eesti ja Tartu poole seada. «Tahaksin doktorikraadi teha Tartus
ja seda eelkõige seetõttu, et ma
väga imetlen oma magistritöö
juhendajat, professor Viacheslav
Morozovit. Kui võimalik, tahaksin, et ka mu doktoritöö juhendaja oleks just tema,» rääkis
Radityo. •
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Tudengiprojekt võib
kasvada välja rahvusvaheliseks ettevõtteks
Tartu ülikoolist on välja arenenud mitmed ettevõtted, mis nüüd edukalt ka
Aasias tegutsevad. Kuigi algus on raske olnud, on lühikese ajaga taolised
ettevõtted rahvusvaheliselt vägagi tõhusaks osutunud.

SANDRA SAAR
UT toimetaja

Ü

ks selline ettevõte on
Fortumo, mis loodi
üheksa aastat tagasi
tudengiprojekti käigus. Fortumo

tegevjuht ja kaasasutaja Martin
Koppel (pildil vasakul) rääkis, et
õpingute jaoks oli vaja mõelda
välja mobiilivaldkonnaga seotud
äriprojekt. Mobiiliga teenuste
eest maksmine oli tollal juba
olemas, kuid teenusepakkujatele
oli selle kasutamine keeruline.

Teenusepakkuja pidi iga mobiilioperaatoriga sõlmima eraldi
lepingu ja lõimima nende
tehnilise lahenduse. See muutis
mobiilimaksete kasutuselevõtu
aeganõudvaks ja keeruliseks.
Fortumo eesmärk oli teha
mobiilimaksete kasutamine

18
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sama lihtsaks nagu kodulehe
loomine või blogi ülesseadmine,
millega saavad hakkama ka
IT-arenduse kogemuseta
inimesed. Tänaseks saavad
teenusepakkujad Fortumo abil
koguda makseid enam kui 350
mobiilioperaatorilt ligi 100 riigis.
Teine taoline ettevõte, mis on
rahvusvaheliselt tuntuks saanud,
on Nortal, mis asutati 16 aastat
tagasi. Asutajateks olid kaks
Tartu ülikooli majandusteaduskonnas õppinud üliõpilast, Priit
Alamäe ja Avo Alender, ning SSE
Rigas majandust õppinud Urmo
Pärg. Oma algusaegadel kandis
ettevõte Webmedia nime. Nortali
tegevjuht Andre Krull rääkis, et
firma põhirõhk pandi majandusliku mõju saavutamisele loodavate
IT-lahenduste kaudu. IT arendamiseks vajalikud teadmised
omandati töö käigus.
EESTI TURG ON LIIGA
VÄIKE
Mõlemate ettevõtete juhid nõustusid, et alustada oli raske. Martin
Koppel rääkis, et Fortumo jaoks
oli kõige suurem väljakutse
mobiilioperaatoritelt ühenduste
väljakauplemine. Teine suurem
väljakutse tulenes asjaolust, et
firma asus Eestis. Fortumot käivitades said juhid aru, et Eesti turg
on liiga väike, et siin kasumlikult
tegutseda. Sestap on ettevõte keskendunud algusest peale rahvusvahelisele turule ja tänaseks tuleb
ligi 98 protsenti Fortumo käibest
välisriikidest.
Esimesed riigid, kus Fortumo
tegevust alustas, olid 2007. aastal
Baltikumis ja Skandinaavias. Sealt
laienes firma edasi Ida-Euroopasse. Tegevjuht mainis, et lääne
teenusepakkujate puhul tekitas
Ida-Euroopa taust usaldamatust
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ja neid tuli kõvasti veenda, et
Fortumo on tõsiseltvõetav ja
usaldusväärne partner.
Krull sõnas, et Nortali algus
oli keeruline. «Ettevõtja suurim
vaenlane on tavaliselt optimistlikele plaanidele mittevastav tegelik
rahavoog. Polnud harvad olukorrad, kus klientide ees tuli võtta
täiendavaid kohustusi selle tõttu,

ETTEVÕTLUS
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turul kanda kinnitada.
Martin Koppel mainis, et
laienedes tasub silmas pidada
seda, et igas riigis on oma kultuurilised eripärad ja seadusandlus.
Fortumo tegevjuht soovitas,
et kõige parem viis kohalikust
turust aru saada on sinna värvata
töötaja, kes olusid tunneb. «Kuna
alustaval ettevõttel pole see sa-

KRULL TÕI VÄLJA, ET ETTEVÕTJA SUURIM
VAENLANE ON OPTIMISTLIKELE PLAANIDELE
MITTEVASTAV TEGELIK RAHAVOOG.

et palgapäevaks arve kindlasti ära
laekuks,» lausus Krull.
Ka Nortal ei ole piirdunud
oma tegevusega ainult Eestis:
laienetud on kümnesse riiki, ka
Aasiasse. Eestist väljapoole laienemine sai alguse 2005. aastal,
kui Nortal avas kontorid Leedus
ja Rumeenias. Järgmistel aastatel
järgnesid sellele Serbia, Soome ja
Taani. Krull rääkis, et kaalutlus oli
tollal väga lihtne – lõunapoolsetes riikides on tehnikute kättesaadavus parem kui Eestis ning
põhjapoolsetes riikides üritati
uusi kliendisuhteid luua.
Nortali tegevjuht ütles, et
peamiste õppetundidena võib
arenduskeskuste puhul välja
tuua pideva tähelepanuvajaduse.
«Suhe peakontoriga peab kogu
aeg olema tugev, muidu ei ole võimalik hoida ettevõtte kultuuri.»
Müügikontorite puhul peab
Krulli sõnul väga kriitiliselt otsa
vaatama enda pakutava erisusele – kohapeal on tegutsemas
juba kümneid firmasid, kellel
on kliendile parem ligipääs ja
usaldusväärsem taust – ning ilma
parema väärtuspakkumiseta ja
esimeste projektide suurepärase
tarneta ei ole võimalik kohalikul

geli rahapuuduse tõttu võimalik,
tasub selle asemel käia kohapeal.
Näiteks, kui paar korda sihtriigis
mõnda konverentsi või messi
külastada ja kohalikega suhelda,
siis annab see turust juba üsna
hea pildi ette,» lausus ta.
Fortumo tegutseb ka Aasias.
Koppel mainis, et Aasia suurim
erinevus on kultuurilised eripärad
ja keelebarjäär, mis raskendavad
läbirääkimisi ja üksteise mõistmist.
AASIA RIIGID ON
BÜROKRAATLIKUD
Peale selle on paljud Aasia riigid
Euroopaga võrreldes väga bürokraatlikud. Sealsed ettevõtted peegeldavad tema sõnul ühiskonna
tavasid ehk otsuste tegemisse on
sageli kaasatud kordades rohkem inimesi kui Euroopas, riske
võetakse vähem ja see aeglustab
äri tegemist.
Koppel ütles, et eelkõige on
Aasias tegutsedes vaja meelekindlust ja järjepidevust. Kogu Aasiat
polevat aga võimalik ühe mõõdupuuga võtta, näiteks Hiina ja India
ettevõtluskultuur ning seadusandlus erinevad väga suurel määral ja
sama taktikaga mõlemale turule

NORTALI TEGEVJUHT ANDRE KRULL.

siseneda pole mõistlik.
Koppel ütles, et kohaliku
seadusandluse, keele ja kultuuri
mõistmine aitab Aasias tegutsemisele kõvasti kaasa. «Kuna Fortumo fookus on kiire kasvu tõttu
olnud viimased paar aastat just
Aasia turgudel, siis oleme võtnud
lähenemise kasutada kohalike
asjatundjate abi, kes mõistavad
meist paremini sealseid turge.
Seetõttu on meil Aasias ka neli
kontorit: Hiinas, Indias, Singapuris ja Vietnamis,» lausus ta.
Nortal tegutseb ka Omaanis, kuhu nad jõudsid tegelikult
Katarist. 2009. aastal sai Nortal
võimaluse teha Katarile uus riigiportaal. Teave portaalist ja selle
eest pälvitud rohketest auhindadest levis sealt kulutulena ümbritsevatesse riikidesse, sealhulgas
Omaani.
«Omaanis on meil õnnestunud ellu viia kindlasti ühed meie
kõige suurema ühiskondliku
mõjuga projektid,» lausus Krull.

Nortal aitas lihtsustada ettevõtete asutamist ja ametlikke lube
puudutavat seadusandlust ning
ettevõte töötas välja rohkelt e-teenuseid, mis kaasavad enam kui 20
osapoolt. «Tänu sellele vähenes
investoritel ettevõtte asutamiseks
kuluv aeg paarilt kuult paarile
minutile,» ütles Krull.
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et ühiskondlik surve muudatuste
tegemiseks on olnud piisavalt
suur, mille tõttu on olnud võimalik algatada ja ellu viia suure mõjuga projekte,» sedastas Nortali
tegevjuht Andre Krull.
Fortumo edukust näitab aga
seegi, et koostööd tehakse väga
suurte ja tuntud ettevõtetega,
nagu näiteks Google, Spotify ja
Paypal. Martin Koppel rääkis,
et suurte ettevõtete kliendiks
saamisel mängib peamist rolli järjepidevus. Vastaspoolel on otsuste
tegijaid mitu, nende kõigiga tuleb
pidevas kontaktis olla ja mõista,
mis on nende ettevõtte tegelik
vajadus.
Seejärel on vaja kogu meeskonna ühist pingutust, et ettevõte
saaks kliendile pakkuda just seda
lahendust, mida ta vajab. Fortumo
on suutnud neid vajadusi täita
ja seega ongi eespool mainitud
ettevõtted otsustanud nendega
koostööd teha.
Fortumo on võitnud ka mitmeid nimekaid auhindu. Tegevjuht rääkis, et auhindade võitmise
nimel pole nad mingeid lisapingutusi teinud, aga nende võit-

KOPPEL ÜTLES, ET KUNA EESTLASED ON
ÜKSTEISELE KIITUSE JAGAMISEGA KITSID, SIIS
KOHALIKUD AUHINNAD TEEVAD TUJU HEAKS-

Suur kuluvõit tuli riigi kõigi
infosüsteemide koondamisest
Omaani valitsuse vabavaralisse pilve. Maksuameti tegevust
automaatseks muutes suurenes
oluliselt läbipaistvus ja maksulaekumine.
«Kui paljudes riikides suudavad asutuste erinevad huvid
suured projektid peenhäälestamiseks ära taandada, siis Omaan
on olnud selle poolest meile
suurepärane koht tegutsemiseks,

mine on alati hea märk sellest,
et oma tegemistega ollakse õigel
teel. Kõige rohkem rõõmu on
Fortumole valmistanud EAS-i ja
Tartu linna välja antud auhinnad,
sest kuigi ettevõte tegutseb ligi
sajas riigis, on enamik nende töötajaid Eestis ja peakontor Tartus.
«Kuna eestlased on üksteisele
kiituse jagamisega üsna kitsid,
siis on kohalikud auhinnad alati
tuju heaks teinud,» ütles Koppel
lõpetuseks. •
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maani keelte omandamise ja vene
keel slaavi keeltes orienteerumise.
Heebrea keel kuulub aga semiidi
keelte hulka – seega on seda kergem õppida näiteks neil, kes on
varem araabia keelega tegemist
teinud. Vormilise külje pealt tuleb
semiidi keelte puhul harjuda
hoopis teistsuguse tähestikuga,
paremalt vasakule lugemise ja
kirjutamisega.
Keeleõppe puhul peab
Põldsam kõige olulisemaks
avardumist. «Ma loodan siiralt,
et kui tudengile pärast ühte-kahte
semestrit ka keel ise mingil määral külge ei hakka, siis vähemalt
laieneb tema arusaam sellest, millised on heebrea keelde kätketud
mõttemaailma eripärad.»

Keeleõpe vajab
järjepidevust ja
pühendumist
Keeleõpe on ülikoolis äärmiselt menukas. Ilmselt teab seda igaüks, kes on soovinud
end registreerida mõnele keelekursusele. Tartu ülikoolis on võimalik õppida ka natuke
eksootilisemaid keeli. Tegime aasia keeli õpetavate keeleõppejõududega juttu ja arutasime,
mis on keeleõppe puhul olulisim.

SANDRA SAAR
UT toimetaja

T

artu ülikooli judaistika
lektor Anu Põldsam
õpetab huvilistele heebrea keelt. Põldsam rääkis, et selle
keele õppimise puhul on kõige
raskem ilmselt see, et heebrea
keel ei meenuta ühtegi teist Euroopas kõneldavat keelt.
Lektor rääkis, et üldjuhul on ju
nii, et kui mõnd keelt juba osata,
on samasse keelterühma kuuluvaid keeli kergem haarata. Ladina
keel teeb lihtsamaks romaani
keelte õppimise, saksa keel ger-

ÜHISOSA
TÄNAPÄEVAGA
Põldsam rääkis, et nii vana ja
tähtsa keele puhul on ühtlasi
oluline, et inimene oleks suuteline ise algkeelseid tekste lugema ja
ka analüüsima. Siinkohal käib jutt
Heebrea piiblist. «Üksnes seda
originaalis lugedes on võimalik
mõista selle tõlkimisel tekkida
võivaid kitsaskohti ning tõlkimisprotsessi keerukust. Minu jaoks
on oluline, et õppimise käigus
inimese huvi keele vastu ei kahaneks, vaid aina kasvaks,» ütles ta.
Lektor rääkis, et keele õpetamise meetodid kujunevad välja
aja jooksul ja töö käigus.
«Pärast Iisraelis elatud aega
ning keelekeskkonnas viibimist üritan ma ka vanaheebrea
keele tundides leida üles ühisosa
tänapäeva ja Iisraelis kõneldava
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heebrea keelega. Püüan seega
kaasata oma loengutesse-praktikumidesse palju elulisi näiteid ja
kuulmisproove muusikavideote
ning muu sellise näol,» lausus
õppejõud.
Selleks, et keelt õppida, on
Põldsami sõnul vaja järjepidevust. «Vana keele puhul kindlasti
pidevat tööd tekstiga – lugemine,
analüüs, tõlkimine. Elava keele
puhul ei asenda miski keelekeskkonnas viibimist,» ütles ta.
Põldsam soovitab heebrea keelt
õppida kasvõi juba sellepärast, et
see on ilus keel. Ja ka selleks, et
lugeda üht olulisemat inimkonna ajaloo teksti selle algkeeles.
Ning miks mitte ka selleks, et
jõuda asjade ja olemise tuumale
lähemale. «Nimelt väidab juudi
tava, et Jumal lõi maailma just 22
heebrea tähestiku tähe abil. Seega
on igasse heebrea tähte kätketud
terve maailm,» sõnas Põldsam.
ÕPPIMINE KESTAB
KOGU ELU
Eestis elav jaapanlanna Eri Miyano on oma emakeelt õpetanud
siinmail juba 20 aastat. Sama
kaua on ta ka õppinud eesti keelt.
Kuigi ta räägib ja kirjutab eesti
keeles vigadeta, arvas ta, et õppimine kestab ikka veel.
Jaapani keelt peab ta raskeks ja
kõige keerulisem on tema
meelest tähtede õppimine.
Jaapani keel kasutab kahte
silpkirja (hiragana ja katakana) ja
neis kummaski on ligi 50 märki.
Sõnad ja tervitusväljendid, mis
kohe alguses igas keeles õpitakse,
ei sarnane jaapani keeles teiste

KEELEÕPE

keeltega. «Öeldakse, et jaapani
keeles on viisakussüsteem
keeruline ja raske, selle tõttu on
raske valida sobiv stiil koos
sobiva sõnavaraga,» lausus ta.
Miyano soovitab õppida jaapani keelt sellepärast, et see avab
ukse jaapani kultuuri, mis on
tema sõnul väga rikas ja mitmetahuline. Jaapan ise pidavat olema
väga ilus maa, kuhu reisile minna,
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nemetsa hinnangul õppima palju
ja intensiivselt. Õpitava keelega
tuleb iga päev mitu tundi tegeleda: kuulata, korrata, rääkida,
suhelda õpitavat keelt emakeelena
kõnelejatega, julgeda teha vigu.
«Meie keeltekolledži hiina
keele tundidega, mida on ainult
kaks korda nädalas, keelt tegelikult nii palju selgeks ei saa sellel
tasemel, et sellega igapäevases

TŠERNJUK ARVAS, ET KAUGEMAID VÕÕRKEELI
AINULT SIINMAIL ÕPPIDES TÄIESTI SELGEKS EI
SAAGI. IKKAGI ON VAJA MINNA VÄLISMAALE JA
VIIBIDA KOHAPEAL NING SUHELDA KOHALIKEGA.

aga kuna jaapanlased eriti inglise
keelt ei oska, siis on hea ise natuke jaapani keelt osata, ütles ta.
Orientalistikakeskuse juhataja
ja hiina keele õpetaja Märt Läänemets on hiina keelt õpetanud
juba alates 1980. aastate keskpaigast, kui ta veel üliõpilane oli.
Hiina keele õppimise puhul
peab ta kõige raskemaks seda, et
esmapilgul on kõik väga erinev ja
harjumatu. Pikapeale tulevat aga
väike kogemus, asjad loksuvad
paika ning isegi märgid muutuvad
loogilisteks ja arusaadavateks. Nii
et ega tegelikult midagi mäekõrguselt raskemat ei ole, võrreldes
teiste võõrkeelte õppimisega,
arvas Läänemets.
Õppimise puhul peabki ta
kõige olulisemaks seda, et huvi
oleks olemas. «Eriti oluline on
tundides kohal käia, sest isegi kui
õpetaja juhtub igavavõitu ja lubjakas olema, saab tundidest ikkagi
midagi: elavat sidet õpetajaga, mis
on üks salapärane asi, mida minu
meelest mitte mingisugune e-õpe
ei asenda.»
Kui eesmärk on kõnekeel
kiiresti omandada, siis peab Lää-

elus hakkama saada,» lausus
Läänemets.
Ta lisas, et keele õppimine ei
lõpe kunagi. «Kujundlikult öeldes läheb silmapiir pidevalt eest
ära,» sõnas ta.
Läänemets soovitab hiina
keelt õppida, sest see on huvitav
ja rikas. «Tegelikult kasvab hiina
keele õppimise menukus kogu
maailmas aasta-aastalt, meil Eestis ka. Võimalusedki avarduvad.
Tartu ülikool võiks minu meelest
ka neid võimalusi märksa rohkem
pakkuda, kui ta seda praegu
teeb,» ütles Läänemets.
TÄITSA SELGEKS EI
SAAGI
Hiina keele õpetaja Mart Tšernjukil on õpetamiskogemust umbes
neli aastat. Ta rääkis, et esialgu
võib hiina keele puhul kõik väga
raske tunduda, kuid pikemas
plaanis on tema meelest kirjakeelt
pisut keerulisem omandada kui
suulist kõnet.
Ajalehtede ja raamatute lugemiseks peaks teadma vähemalt
paari tuhandet märki. Kõnekeele
teevad keeruliseks toonid, mida

mandariini hiina keeles on kokku
neli.
Tšernjuk rääkis, et alguses järgis ta põhiliselt omaenda õpetaja,
sinoloog Märt Läänemetsa eeskuju, kuid ajapikku on tekkinud
ka omanäolisemad lähenemised.
Viimasel ajal on ta proovinud
rohkem tähelepanu pöörata
õigele hääldusele, sest ühe-kahe
semestriga eriti palju kirjamärke
nagunii selgeks õppida ei jõua.
Tšernjuk arvas, et nii nagu iga
uue asja õppimise puhul, on alguses kõige olulisem järjepidevus ja
rutiin. «Kui kohe pole võimalik
vastavas keelekeskkonnas viibida,
siis tuleb eraldada endale igast
päevast mingi kindel aeg, kus
tegeletakse ainult keeleõppega.»
Algtasemel saab seda ka iseseisvalt teha, kuid kindlasti on õpetaja juhendamisel see kordades
lihtsam. «Veidi edasijõudnutele
soovitan leida endale keelepartneri – näiteks mõni välistudeng
Hiinast,» rääkis Tšernjuk.
Tšernjuk usub, et see on mingil
määral tõsi, et mida rohkem keeli
õpid, seda lihtsam on järgmise
omandamine. «Samas pean isiklikult siiski tähtsamaks kvaliteeti
kui kvantiteeti. «Tere päevast»
võime kõik õppida ütlema kas või
sajas erinevas keeles, kuid mis see
meile annab?» küsis ta.
Tšernjuk arvas aga, et kaugemaid võõrkeeli ainult siinmaal
õppides täiesti selgeks ei saagi.
Ikkagi on vaja minna välismaale
ja viibida kohapeal ning kasutada
keelt koos kohalikega. «Samas
saab algtõed ja oskused kenasti
selgeks ka siinsamas Tartu ülikoolis. Ma arvan, et paar semestrit
algõpet annab tugeva põhja,
et minna end edasi täiendama
näiteks Hiinasse või Taiwani,»
arvas ta. •
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India rahvausund
pakub avastamisrõõmu
ka eesti folkloristile
Ülo Valk on eesti filoloog ja rahvaluuleteadlane. Paljude muude tööde seas on
ta ka käinud välitöödel Indias ja uurinud India rahvausundit.
SANDRA SAAR
UT toimetaja

I

ndia hakkas teda huvitama
tänu Linnart Mällile, kelle
juhendamisel õppis ta juba
esimese kursuse filoloogina sanskriti keelt. Valk mainis, et Mäll

oli tema esimene teejuht india
kultuuri juurde.
Valk rääkis, et folkloristina
paeluvad teda erinevad mõtte
viisid ja maailmapildid, mis
pärimuses avalduvad. Tema sõnul
võib maailm mujal paista hoopis
teistmoodi, kui meie seda näeme.
Ta on aastaid uurinud

pärimust, mis seostub Kirde-India jumalannadega, kelle hulgas
on nii rahumeelseid kui raevukaid
valitsejannasid. Tema sõnul on
üks müstilisemaid paiku, kus
jumalanna praegugi elab,
Assamis, Guwahatis pühal mäel
asuv Kāmākhyā tempel, mida
ümbritseb väiksemate pühamu-
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te võrgustik. All orus voolab
Brahmaputra hiigeljõgi ja vaid
mõne kilomeetri kaugusel
kulgevad elevantide rajad.
Templit ümbritsevas padrikus
elab leoparde ja mäenõlvale
avanevas koobastikus mediteerib
joogisid ehk joogaharrastajaid ja
tantriste, kellest mõned on sinna
aastateks sulgunud.
Valk mainis, et paigaga seotud
kohapärimus on erakordselt rikas
ja selles avalduvat mõtteviisi on
meil osalt raske mõista. Kohalikud elanikud teavad hästi, et algse
templi ehitas jumal Višvakarma,
keda on kujutatud ka ühes iidses
skulptuuris Kāmākhyā templi
kõrval. Hiljem on tempel hävinud
ja seda on uuesti üles ehitatud.
Templimäel elavad braahmanid,
kes on hinduismis preestrid või
preestri õpilased. Nemad on
folkloristile näidanud ehituskive
ja skulptuure, mida on Višvakarma ise tahunud. Nende jaoks
olevat see ajalooline tõsiasi, mitte
müüt ega väljamõeldis.
SUHTUMINE
PÄRIMUSSE ON ERINEV
«Võiksime nüüd mõelda meie
Kalevipoja-pärimusele, tema
viskekividele ja sängidele,
mida tutvustakse näiteks Äksis
Jääaja keskuses. Kas need on
põhimõtteliselt samasugused
lood, kus mütoloogiline tegelane
kujundab keskkonda ümber?»
küsis Valk.
Ta rääkis, et nii eestlased kui
assamlased on ühtviisi oma pärimuse kandjad, ometi on suhtumises pärimusse tohutult suur vahe.
«Meie arvame end paremini
teadvat, mis on võimalik ja mis
mitte, aga paljud India õpetlased
ei nõustuks meiega – vähemalt
selles, mis puudutab jumal
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Višvakarma ehitustööd, mis on
täiesti käegakatsutav ja mida on
võimalik praegugi imetleda,»
lausus ta.
Jätkuvaid uurimisteemasid on
folkloristil Assamis mitu: näiteks
jutupärimus ja uskumused, mis
seostuvad kardetud Mayongi
piirkonnaga, kus on läbi sajandite harrastatud maagilisi kunste.
Praegugi tegutsevat sealkandis
sadakond teadjameest ja nõida, kelle teeneid kasutavad nii
kohalik külarahvas kui suurlinnade haritud paremik, sealhulgas
ärimehed ja poliitikud.
Mayongis huvitabki Valku see,
kuidas jutupärimus ja argine tegelikkus suhestuvad, kuidas mõista
maagia toimimist keskkonnas,
kus valdab maagiline mõtlemine,
ja kuidas mõtestada ühiskondlikku rolli olla ühtaegu ebaharilike
teadmistega külamees ja rahvajuttude imevõimetega võlur. Kui
need ja teised Indiaga seotud
teemad kokku võtta, siis puudutavad kõik seda, kuidas pärimuslike
teadmiste kaudu kujuneb pilt
tegelikkusest. «Teemadele on
omane seegi, et india folkloristid

välitööde käigus uurimiseks uusi
allikaid. Kui kirjandus- või ajalooteaduses on uuritav aines juba
valmis, siis folklorist peab esmalt
pöörduma pärimuse tundjate
poole, et esituste, jutustamiste ja
vestluste kaudu kutsuda ellu midagi uut, mida seejärel analüüsida
ja mõtestada.
Valk lisas, et Tartus on rahvuskultuuri jaoks üliolulised Eesti
rahvaluule arhiivi kogud, mis on
lausa ammendamatud. Ta ütles, et
neid sisukaid ja eriilmelisi tekste
poleks kirja pandud, kui omal ajal
poleks loodud rahvaluule mõistet,
mille abil hakati väärtustama seda
osa kultuurist, mis muidu oleks
jäänud suurema tähelepanuta.
«Ja selleski on folkloristika
võlu – märgata ja uurida sellist
loomingut, mis on kaugel professionaalse kultuuri lihvitusest
ja haridussüsteemis valdavast
valgustuslikust mõistuspärasusest,» ütles ta.
Valk rääkis, et folkloor sünnib
tavade ja loovuse koostoimes
ning põhineb argielus omandatud
oskustel. Suurt osa meie igapäevasest elust ja igapäevasest suhtle-

SUURT OSA MEIE IGAPÄEVASEST ELUST JA
SUHTLEMISEST SAAB MÕTESTADA FOLKLOORSE
TEGEVUSENA.

neid enamasti ei uuri, sest kõik
see tundub liiga tavaline ja iseenesestmõistetav, et seda folkloorina
mõtestada,» lausus ta.
Valk rääkis, et kui ta hakkas
filoloogiat õppima, valis ta kõhklemata erialaks rahvaluule, sest
ta oli lugenud Matthias Johann
Eiseni ja Oskar Looritsa töid ning
teadis, et teda huvitab mütoloogia.
Üks folkloristika omapärasid
seisneb tema sõnul vajaduses luua

misest saab mõtestada folkloorse
tegevusena. Iga inimene, olgu ta
tavaline või eriline, elab pärimuskeskkonnas, kuigi me sellele
enamasti ei mõtle.
«Raske on vist jääda ükskõikseks, kui terviseloengul
pakutakse müüa kõike ravivat
imerohtu, hoiatatakse vaktsiinide
eest, kui pööningul kummitab
või pagulaste kohta räägitakse hirmujutte. Aga folkloori
valdkonda kuulub ka see, et me
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MARGARET LYNGDOH (PAREMALT TEINE) UURIS SURMARITUAALE BORCHUGREI KLANNI JUURES MADANJIRAS.

ütleme «jätku leiba», «jõudu
tööle» ja «terviseks», soovime
head uut aastat ja tudengitele
head põrumist eksamil. «Varesele
valu…», mis haiget saanud lapse
puhul hästi toimib, on väga vana
loits,» ütles Valk ja lisas, et need
on vaid mõned näited, mida saaks
tuua lõputult ja väga erinevatest
valdkondadest.
PÄRAND PEAKS KORDA
MINEMA
Lisaks arvas ta, et igale inimesele läheb vähemalt mõnevõrra
korda folkloor kui pärand, mis on
jõudnud ka autoriloomingusse.
«Rahvaluulet tundmata ei oleks
Kreutzwald saanud meile jätta
«Kalevipoega» ega «Eesti rahva
ennemuistseid jutte», Kivirähk
poleks saanud kirjutada «Rehepappi», loomata oleksid jäänud
paljud Veljo Tormise ja Cyrillus
Kreegi teosed, kujutavast kunstist
rääkimata.»
Peale Tartu ülikooli on Valk
õpetanud folkloristikat ka
California ülikoolis. Erinevused
Berkeley ja TÜ vahel on tema
sõnul aga õnneks vähenenud, sest

ka Tartu ülikool on muutumas
järjest rahvusvahelisemaks ja
argine töökeskkond ei jää USA
tippülikoolides pakutavale alla.
Ta tõi aga välja, et võib-olla
on pisut erinevusi üliõpilaste auahnuses. Berkeleys tundus talle,
et enamik üliõpilasi on jäägitult
õpingutele pühendunud ja nende
töövõime on lausa erakordne,
seda eriti doktoriõppes.
«Meeles on see, kuidas Berkeley üliõpilased tulid ridamisi
semestri algul iganädalasel vastuvõtuajal ennast ja oma huvisid
tutvustama, mis kindlasti aitas
mul õppejõuna pakkuda neile
seda, mida nad rohkem vajasid.
Samasugust pealehakkamist võiks
soovitada Tartu üliõpilastele, kes
oma võimete poolest ei jää ju
kellelegi alla,» ütles Valk.
Ülo Valk meelitas Tartu
ülikooli doktorantuuri õppima ka
Margaret Lyngdohi. Naine rääkis,
et folkloristika huvitab teda selle
pärast, et see annab võimaluse
õppida maagiat ja üleloomulikkust. Oma mitmetes uurimustöödes on ta uurinud näiteks
inimesi, kes suudavad legendi

kohaselt moonduda loomaks,
kummituslugusid, nõiajahti ja
surmarituaale.
Oma doktoritöös keskendus
Lyngdoh Kirde-Indias elava
khasi rahva usundilise pärimuse
erinevatele ilmingutele. Täpsemalt oli tema doktoritöö eesmärk
analüüsida khasi ühiskonna
erinevaid tasandeid ja kogukondlikke aspekte ning mõtestada
tänapäevaseid rahvauskumusi ja
jutte nende mitmepalgelisuses.
Lyngdohi tööst tuli näiteks
välja, et folkloor võib mõnikord
toimida inimgruppide lõhestajana ning viia lausa grupivägivallani
ja mõrvadeni.
Lyngdoh puutus Eestiga
esmakordselt kokku 2009.
aastal, kui ühel Kirde-India
külas toimunud töötoas kuulis
ta professor Ülo Valgult Tartu
ülikooli rahvaluule osakonnast ja
võimalusest kandideerida Tartu
ülikooli. Kuigi nüüdseks on naine
viibinud paljudes teistes Ameerika, Euroopa ja India folkloristika
osakondades, peab ta siiski Tartu
ülikooli rahvaluule osakonda eriti
elujõuliseks ja innustavaks. •
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Uus õppekava koolitab
Aasia asjatundjaid
Maailmas toimuvad olulised muutused ja 21. sajandit kutsutakse juba Aasia sajandiks.
Arvestades Aasia rahvaarvu, kasvavat majandusjõudu, hiiglaslikke investeeringuid teadus- ja
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arendustegevusse ning inimvara arendamisse, on tähtis nende muutustega arvestada.

URMAS PAPPEL
TÜ politoloogia doktorant

N

eid suundumusi silmas
pidades on Tartu ülikool, Tallinna ülikool
ja Tallinna tehnikaülikool loomas
magistriõppekava «Aasia ühiskonnad, majandused ja poliitika»
(edaspidi ühisõppekava), mis
hakkab koolitama Eesti ühiskonna arenguks vajalikke Aasia
asjatundjaid.
Eestis on tänapäeva Aasia
arenguid jälgitud ja mõtestatud
juba mõnda aega. Riigikogu kiitis

2012. aastal heaks Aasia strateegia, millega on kinnitatud vastava
suuna esmatähtsust. MKM-i
Aasia programmi raames alustas
EAS prooviuuringuga «Hiina turu ekspordibuldooser».
Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli
ja Tallinna tehnikaülikooli
koostöös käivitati ühismoodul
«Aasia ühiskonnad, majandus
ja poliitika» (aasiamoodul.ee) ja
loodi Aasiaga Seotud Inimeste
Andmebaas ehk ASIA. Samuti
tegi Kaubandus-Tööstuskoda
koostöös Rootsi ja Soome partneritega ning Tartu ülikooliga
BENCH programmi, et aidata
ettevõtjaid Hiina turule, sh avati
ka Eesti saatkond Indias jne.
Eestis on Aasiaga seotud veel
mitmed teisedki ja huvitatud osapoolte arv kasvab pidevalt, kuid
enamik tegevustest on seni projektipõhised, erinevate tegevuste
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kooskõlastatus on madal ja nende
kestlikkus pole selge. Vajaka on
üldkavalisest suunitlusest, mis
võimaldaks Eesti ühiskonnas teha
teabel põhinevaid valikuid.
TEADLIKKUSE
TÕSTMINE
Lahendamaks sõnastatud
probleemi on kolm Eesti ülikooli
loomas ühisõppekava «Aasia
ühiskonnad, majandused ja
poliitika», mis tagaks jätkusuutliku Aasia alase võimekuse meie
ühiskonnas. Ühisõppekava eesmärk on koolitada välja tänapäeva
Aasia ühiskondade, majanduste
ja poliitika asjatundjaid ning
tõsta sel viisil üldist Aasia-alast
teadlikkust. Õppekava lõpetanud
tudengid peavad olema võimelised nõustama eesti ettevõtjaid
ja avalikku sektorit Aasiaga
seotud teemadel ning kujundama

pikemas perspektiivis Aasiaga
seotud poliitilisi ja majanduslikke
arenguid.
Ühisõppekava idee kasvas
välja samanimelise Aasia mooduli projektist, mis kestis kolme
ülikooli koostöös 2010.–2015.
aastal. Neil aastail arendati välja
üle 50 erineva loengukursuse
ning loodi eeldused edasiseks
koostööks.
Veel kümme aastat tagasi oli
kolme ülikooli Aasiaga seotud
teadlaste koostöö kesine, ent
nüüdseks on ühiselt ette võetud
peale ühismooduli ja õppekava
veel mitmeid projekte. Muu hulgas osaletakse koos BAAS (Baltic
Alliance for Asian Studies)
koostöövõrgustikus, panustatakse
AUKE (Aasia Uuringute Koda
Eestis) tegevustesse jne.
Aasia-teemaline ühisõppekava,
mis on esimene kolme ülikooli
koostöös loodav magistriõppekava Eestis, viib TÜ, TTÜ ja TLÜ
Aasia alase koostöö omakorda
uuele tasemele.
Ühisõppekavale võetakse
tudengeid vastu alates 2018. aasta
sügisest, kuid edaspidi toimub
vastuvõtt üle aasta, et tagada piisaval hulgal huvilisi ja kandidaa-

Aasia riigis ja lõputöö kirjutamiseks.
Arendatava õppekava plusse
on mitmeid, kuid eelkõige võimaldab TLÜ, TÜ ja TTÜ koostöö
koondada Eestis tegutsevad Aasia
uurijad ühe eesmärgi nimel ja
pakkuda seeläbi võimalikult kõrgetasemelist õpet. Loengukursustel kaetavate teemade hulk on lai
ja tudengid saavad oma huvialast
lähtuvalt valida juhendaja sobivast ülikoolist.
Peale Eesti õppejõudude
kaasab ühisõppekava ASTRA
programmi rahastust, et värvata
juurde maailmatasemel Aasia
uurijaid igasse partnerülikooli
ja tõsta õppekava taset veelgi.
Esialgse plaani kohaselt tuleb
TLÜ juurde üks Kagu-Aasia ühiskondade ja üks Hiina ühiskonna
uurija, TÜ-sse üks Lähis-Ida
ühiskondade asjatundja ja üks
Hiina majanduspoliitika ekspert
ning TTÜ-sse Korea asjatundja.
Ühisõppekava arendajad
tähtsustavad Eesti ühiskonna
arengut. Õppekava koondab
valiku tänapäeva Aasiaga seotud
õppeaineid, mis muu hulgas
käsitlevad Aasia poliitilisi režiime,
Aasia riike maailmamajanduses,

IGAL TUDENGIL ON KOHUSTUS LÄBIDA
PRAKTIKA KAS MÕNES AASIAGA SEOTUD EESTI
ETTEVÕTTES VÕI MÕNES AASIA RIIGI ÜLIKOOLIS.

tide kõrget taset. Kolme ülikooli
koostöö tähendab ühtlasi seda,
et õppetöö toimub kõigis kolmes
ülikoolis. Esialgsete plaanide kohaselt toimub esimesel semestril
õpe TLÜ-s, teisel semestril TÜ-s
ning kolmandal semestril taas
Tallinnas nii TLÜ-s kui ka TTÜ-s.
Neljas semester on mõeldud iseseisvaks tööks, välitööks mõnes

Euroopa Liidu ja Aasia majandusalast koostööd jne.
Tänapäeva Aasia tutvustamise
kaudu tasakaalustatakse juba
välja arendatud Aasia-teemalisi
õppekavasid, mis keskenduvad
Aasia kirjanduse, keelte, filosoofia
ja vanema kultuuri tutvustamisele. Samas on Aasia keelte õppimisel samuti oluline osa loodavas

27

ühisõppekavas.
Eesti ühiskonna arengu
seisukohalt on õppekavas olulisel
kohal praktika – igal tudengil
on kohustus läbida praktika kas
mõnes Aasiaga seotud Eesti
ettevõttes või mõnes Aasia riigi
ülikoolis, arendades oma keele
oskust ja kogudes teavet oma
uurimistööks.
VAJALIKUD TEEMAD
EESTILE
Samuti on kavas suunata tudengeid teemade juurde, mille
mõistmine oleks vajalik Eesti
era-, avaliku- ja kolmanda sektori
asutustele. Magistritööde juhendajateks saavad nii ülikoolide
õppejõud kui ka ettevõtjad ja
ametnikud. Kavas on siduda magistritööde teemad Eesti ühiskonda puudutavate küsimustega.
Õppekava loomisel on arvestatud sellega, et magistriõppesse
saaksid õppima tulla ka juba
töötavad huvilised. Seetõttu on
õppekava paindlik ja korraldatud
avatud õppe vormis – kogunetakse kaks korda kuus kaheks või
kolmeks päevaks.
Õppekava loojad on seadnud
eesmärgi tekitada sidusus õppekavale registreerunud tudengite
seas ja seetõttu on koos õppimine
väga oluline. Samuti on kavas korraldada kindlatele Aasiaga seotud
teemadele pühendatud suve- ja
talvepäevi, mis võimaldavad
tudengitel ühtlasi kohtuda juba
Aasias tegutsevate ettevõtjatega
ja riigiasutuste esindajatega ning
oma õppejõude paremini tundma
õppida.
Loodetavasti aitab ühisõppekava veelgi tugevdada Aasiaga
seotud inimeste kogukonda Eestis ning pakkuda Eesti ühiskonnale igakülgset tuge Aasia suunal. •
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Aasia asjatundjate
järelkasvu üle
nuriseda ei saa
Kuigi Tartu ülikoolis ei ole Aasia uuringute erialasid ega õppekavu, on siin
orientalistikakeskus, mis on pikaaegseim Aasia-teadustega tegelev üksus Tartu ülikoolis.
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Orientalistika on Aasia-uuringute kui regiooniuuringute valdkonna alajaotus.

MÄRT LÄÄNEMETS
TÜ orientalistikakeskuse juhataja

S

ee alajaotus tegeleb peamiselt Aasia ühiskondade kultuuripärandi uurimisega.
Orientalistika uurimisobjektid
on Aasia klassikalised tekstid ja
muud ajaloolised esemed. Keskne osa on ida klassikaliste tekstide tõlkimisel ja tõlgendamisel.
Nõukogude ajal tekitas
orientalistika kahtlusi ja kartusi
sellepärast, et orientalistid, kes
tõlkisid religioosseid tekste, soodustasid funktsionääride arvates
vale, nõukogudevastase ideoloogia levikut. Hirmul oli tegelikult
alust, sest paljud orientalistid olid
tõepoolest dissidendid ja nõukogude korra suhtes kriitiliselt
meelestatud. Nii mõnigi õppejõud vallandati oma koha pealt
vaadete tõttu.

Orientalistikakeskuse ajalugu
on üsna pikk ja huvitav. Orientalistikakeskuse nimel all alustati
tegutsemist 22 aastat tagasi, algul
ajaloo-osakonna, seejärel ajaloo
ja arheoloogia instituudi ning viimased viis aastat kultuuriteaduste
ja kunstide instituudi koosseisus.
Kuid keskus ei tekkinud tühjale
kohale. Juba üle 60 aasta tagasi
hakkas legendaarne keeletark
Pent Nurmekund Tartu ülikoolis
õpetama ida keeli ja rajas orientalistikakabineti, mille juhataja
ja peamine õpetaja oli ta ligi 30
aastat. Orientalistikakabinetist

misega, seda tollal tegutsenud
üleülikoolilise üliõpilaste teadusliku ühingu (ÜTÜ) kaudu. Aasiauuringute erialasid ja õppekavu
Tartu ülikoolis ju ei olnud ega ole
praegugi.
HUVILISTE HULK
SUURENES
1970. aastate algul loodi õppejõud Linnart Mälli juhendamisel
ja eestvedamisel ÜTÜ ajalooringi orientalistika sektsioon, mis
mõne aastaga kasvas omaette
ÜTÜ orientalistikaringiks,
sest huviliste üliõpilaste hulk

AASIA-UURINGUTE ERIALASID JA ÕPPEKAVU
TARTU ÜLIKOOLIS JU EI OLNUD EGA OLE
PRAEGUGI.

kujunes ka arvestatav teaduskeskus: loodi sidemed Nõukogude
Liidu juhtivate ülikoolide orientalistikateaduskondade ja -instituutidega, korraldati üleliidulisi
konverentse.
Peale ida keelte õpetamise
ja teadustöö tegeleti orientalistikakabinetis ka üliõpilaste
Aasia-alase uurimistöö juhenda-

suurenes ega piirdunud enam
kaugeltki ajaloolastega. Orientalistikaalase üliõpilasteaduse
tulemid olid ettekanded ringi
koosolekutel ja kord aastas
toimunud üliõpilaskonverentsid.
Paljud uurimused vormistati
kursuse- ja diplomitöödeks.
Parimate ettekannetega käidi
esinemas Nõukogude Liidu teiste
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ülikoolide üliõpilaskonverentsidel ning alati oli ka külalisi Tartu
ülikooli konverentsidel. See andis
hindamatu rahvusvahelise kogemuse, kuigi paraku ainult suure
sotsialistliku kodumaa piires,
sest väljapoole ei pääsenud tollal
enamik õppejõudegi, tudengitest
rääkimata. Kuid toonaseid võimalusi ja omandatud kogemust
ei saa sugugi alahinnata, sest
vene-nõukogude orientalistika
oli vaieldamatult maailmatasemel
ja suuresti ideoloogiavaba.
1980. aastate keskel loodi
omaette teadusüksus: ajaloo
ja semiootika laboratoorium,
mille alla läks ka orientalistika. Tegevust jätkas esialgu ka
kabinet, kuid muudetud nime
all: ida keelte õppekabinet, sest
teatud seltsimeestele ülikooli
juhtkonnas tundus nimetus
orientalistika isegi perestroika
eelõhtul kahtlane. Laboratooriumi loomisega kaasnes mõningane
teadusrahastus, loodi esimesed
teadurikohad.
ERIALA POLE
ESMATÄHTIS
Eesti taasiseseisvumine tõi kaasa
ülikoolireformi, teadusosakond
oma laboratooriumide süsteemiga saadeti laiali, ajaloo ja semiootika laborist vabanes esialgu
orientalistika labor, mis 1994.
aastal muudeti orientalistika
keskuseks. 1990. aastate algul
töötati välja ka esialgne kava
orientalistika eriala avamiseks Tartu ülikoolis ja see sai
filosoofiateaduskonna heakskiidu, kuid ülikooli nõukogu lükkas
selle tagasi põhjendusega, et see
pole ülikooli jaoks esmatähtis.
Õppetööd on korraldatud ja korraldatakse praegugi
peamiselt vabaaine kursustena

erinevates üksustes. Omamoodi
visiitkaardiks on kujunenud
sel sügisel juba viiendat aastat
toimuv orientalistika seminar,
mis kolmapäeva õhtuti kutsub
põnevate teemade ja esinejatega
osalema nii üliõpilasi, vabakuulajaid ja huvilisi väljastpooltki.
Arvestades seda, et ülikoolis
vastav eriala ja õppekava puuduvad, ei saa järelkasvu üle kurta.
Viimase, veidi vähem
kui kümnendi jooksul on orientalistikas
kaitstud kolm doktori- ja ligi kümmekond
magistrikraadi. Praegu
on keskuse teadurite
ja õppejõudude
juhendamisel või
kaasjuhendamisel neli doktoranti ja umbes sama
palju magistrante.
Suurim probleem on, nagu ka
paljudes kohtades,
rahapuudus. Kuna
keskusel oma püsiv
eelarve puudub, töötatakse projektipõhiselt. Peaaegu kõik
töötajad on praegu
ametis vaid väikese
osakoormusega
ehk siis teadustöö
toimub jätkuvalt
suuresti õhinapõhiselt.
Üleüldise kokkuhoiu, üliõpilaste
vähesuse, õppekavade
koondamise ja rahapuuduse tingimustes
on rõõm tõdeda, et
erialadevaheliste
Aasia-uuringute
arendamisest on
just viimasel
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ajal Tartu ülikoolis saanud üks
esmatähtsaid suundi. Klassikaline orientalistika ei jää kindlasti
eraldiseisvaks elevandiluust
torniks, vaid osaleb eestvedajana
selles koostöös. •
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Orientaalkäsikirjade
uurimisest TÜ-s
Orientaalkäsikirjade kogu kujunemine Tartu ülikooli raamatukogus, kuhu hangiti 19.
sajandil ka arvestataval hulgal ja väga heal tasemel uurimuslikku ning õppeotstarbelist
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orientaalkirjandust, asetub igati oma aja konteksti.

MARE RAND
TÜ raamatukogu käsikirjade ja
haruldaste raamatute osakonna
töötaja

J

ärsk huvitõus oriendi
vastu iseloomustas Euroopa
kultuuriruumi juba 18.
sajandil – ühelt poolt andis ida
end otseselt Euroopas tunda,
teiselt poolt tugevnes kasvavate
ajalooteadmiste põhjal Idamaade
olulise rolli mõistmine rahvaste
ja riikide ajaloos. See ärgitas vana

Euroopat ida kultuuri ja ajalugu
sügavamalt uurima ning selleks ka
ida keeli õppima. Uurimis-, huvija misjonireisid, samuti sõjad
võimaldasid ja põhjustasid ida
ainelise kultuuri arvukate tähiste
kandumist Euroopasse.
Võrreldes Lääne-Euroopa
suurte teadusraamatukogude ja
muuseumidega on siinne orientaalkäsikirjade kogum väike, kuid
mitte tähtsusetu. Kahe sajandi
vältel raamatukogusse jõudnud
idakeelsete käsikirjade, kirjade ja
dokumentide hulka võib hinnata
järgmiseks: 36 araabia-, 11 pärsiaja 28 türgikeelset, üle 300 tiibetikeelse ning 7 muudes ida keeltes
teksti, lisaks paarkümmend
heebreakeelset käsikirja. Senistel
andmetel on käsikirjad kirjutatud
15.–19. sajandil. Vanimaiks, 15.
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sajandist pärinevaiks peetakse
kahte käsikirja – need on iraani
poeetide gaseelikogumik ja üle
7000 mõiste sisaldav araabia-pärsia sõnastik.
Kogus leidubki mitu araabia-türgi-pärsia keele vanema
sõnavara leksikoni, on mõningaid
juriidilisi tekste, õpetlaskirjandust esindavaid ajalookäsitlusi,
filoloogilisi kommentaare ja
kirjanduslugusid, kõige enam on
aga kirjanduslikke tekste.
VÄÄRTUSLIKUD ORIENTAALKÄSIKIRJAD
Siin on kaheksa araabia esimese
proosateose koraani tervik- ja
selle osade käsikirja, luuleteoseid
ja luulekogusid, jutustusi, ka
kelmiromaan «Antar» (Tartusse
jõudnud 34 köitega pole see siiski

täielik).
Raamatukogu orientalia-käsikirjade kogunemisel, mida
saadi nii kingituste kui ostudena,
võib täheldada kolme suunda.
Teadusreiside ja orientalistika
viljelemise tulemusena kogunenud käsikirjadest esimesed kaks
saabusid kingitusena ajaloolaselt
ja keeleuurijalt Friedrich von
Adelungilt Peterburist juba 1801.
aastal. Suurim ja hinnalisim osa
(18 käsikirja, üks kalender, 20
dokumenti) saadi noore idamaareisija, Vastse-Kuuste mõisast
pärineva Otto Friedrich von
Richteri pärandi annetusena
1819–1823. aastatel.
UURIMISREISID JA
SÕJAD
Lähis-Ida ja Väike-Aasia ranniku
aladel kogutu seas oli ka mitu
väärtuslikku orientaalkäsikirja,
mille noormees oli hankinud juba
enne saatuslikku idamaa-reisi
Euroopast, kus ta õppis idakeeli
tippteadlaste juures Heidelbergis
ja Viinis.
1802. aastast jõudis käsikirju
TÜ raamatukogusse järjestikku
eksegeesi ja ida keelte professoritena töötanud Johann Wilhelm
Friedrich Hezeli, Samuel Gottlieb
Rudolf Henzi ja Adolph Friedrich
Kleinerti kogudest, mis olid samuti soetatud Euroopast.
Mineraloogiaprofessor Otto
Moritz Ludwig von Engelhardt
loovutas 1827. aastal tiibeti-kalmõki käsikirju, mis olid kaasa
toodud uurimisreisilt Saraatovi,
Orenburgi ja Permi kubermangudesse. Ka 20. sajandi ulatuslikeim
orientaalkäsikirjade tulme, tiibeti
käsikirjad, on ekspeditsioonilt
pärit.
Paljud islami käsikirjad vahetasid omanikku 18.–19. sajandil Ve-

ne-Türgi sõdade käigus, mil need
langesid vene ohvitseride sõjasaagiks. Trofeekäsikirju võidi hinnata
ka kui eksootilist kultuuriloolist
mälestist, mis vääris säilitamist
akadeemilises asutuses.
Mõnele sellisele trofeekäsikirjale on kinkija lisanud legendi. Näiteks kinkis 1804. aastal Kambja
mõisahärra Gotthard Johann von
Knorring koraani, mis oli saadud
viimasest, 1787.–1791. aastatel
peetud Vene-Türgi sõjast.
Maanõunik Wilhelm Friedrich
von Ungern-Sternbergi 1828.
aastal kingitud koraani käsikirja
legendi järgi sai tema selle kingituseks Olustvere mõisnikult, parun
Carl Gustav von Fersenilt, kelle
poeg Friedrich Johann võttis köite
29. augustil 1769. aastal Chazimi
kindluse vallutamisel langenud
türgi ohvitserilt. Rinnal kantav
talisman pidi kaitsma sõjameest,
kuid ei suutnud siiski säästa tema
elu, millest kõnelevad ka käsikirjas
nähtavad bajonetitorked.
Kolmandana saab esile tuua
üksikuid õhtumaalaste misjoni
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jäämist 1820. aastal uuris uusi
orientaaltulmeid tema ametijärglane, professor S. G. R. Henzi.
Tiibetikeelseid käsikirju ei
suudetud sel ajal Tartus lugeda,
need saadeti selgituste saamiseks
Peterburi teaduste akadeemiasse.
1991. aastal koostas Peterburi
arabist Dimitri Jermakov siinsete araabiakeelsete käsikirjade
nimestiku, mis on meie esimene
ja senini ainus orientaalkäsikirju
lühikirjetega peegeldav trükikataloog («Catalogue of the Arabic
Manuscripts in the Library of
Tartu University»).
2000. aastal tutvus Tartu
orientaalkäsikirjadega tollane
Berliini islami kunsti muuseumi
direktor Claus-Peter Haase. Tema
tänuväärsed uurimismärkmed
ja kõikide varasemate uurijate
märkused olid oluline abi esimese
pikema ülevaate koostamisel
sellest kogust.
Kahe sajandi jooksul kogunenud teave on siiski juhuslik
ja lünklik. Eri aegadel orientaal
käsikirju uurinud asjatundjad on

RINNAL KANTAV TALISMAN PIDI
KAITSMA SÕJAMEEST, KUID EI SUUTNUD
SIISKI SÄÄSTA TEMA ELU.

tegevusest sündinud tekste.
Näiteks ülikooli kasvandiku, 1816.
aastal siin filosoofiadoktori kraadi
omandanud Felician Martin von
Kalinowa-Zaremba saadetud kristlikud trükised ja paar käsikirjalist
teksti Gruusia misjoniasundusest.
19. sajandi esimesel poolel
oli siinsete orientaalkäsikirjade
uurimine ja kirjeldamine idakeelte
professorite huvi. J. W. F. Hezelilt
pärinevad mitme käsikirja juurde
lisatud saksakeelsed kommentaarid. Pärast Hezeli pensionile

tekstide raskesti loetavuse tõttu
tõlgendanud nii kirjutamiskuupäevi kui ka autorite, kopistide ja
omanike nimesid sageli erinevalt.
Tuleb tõdeda, et TÜ raamatukogus asuvaist orientaalkäsikirjadest on küll mõndagi teada, kuid
põhimõtteliselt on need teaduslikult kirjeldamata ja käsikirjade
tegelik väärtus on senini avamata.
Kuid olukord on lootustandev,
seda tõendavad 7. septembri sümpoosioni asjatundjate sissevaated
Tartu orientaalkäsikirjadesse. •

SÜMPOOSION
«ARAB AND PERSIAN MANUSCRIPTS
IN TARTU UNIVERSITY LIBRARY»
Tartu ülikooli senati saalis

7. SEPTEMBER
10.00

Avasõnad – Riho Altnurme (TÜ
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna
teadusprodekaan)

10.05

Avasõnad – Malle Ermel (TÜ
raamatukogu käsikirjade ja haruldaste
raamatute osakonna juhataja)

10.10

«Orientalische Handschriften in der
Universitätsbibliothek Tartu: Herkunft,
Bestand, Erforschung» – Mare Rand (TÜ
raamatukogu, käsikirjade ja haruldaste
raamatute osakond)

11.00

12.00

13.00

«Die arabische Manuskripte und
islamische Forschung in Tartu» – Elo Süld
(TÜ usuteaduskonna islamistika lektor,
Aasia keskus)
«Persian Manuscripts of Tartu University
Library Collection: Study Proceedings» –
Lidia Leontjeva (TÜ doktorant)

14.00

«The Persian Manuscripts» – dr Firuza
Mellville (Cambridge’i ülikool)

15.00

«Mnsc 2 - an Old Prayer Book in
Ottoman Garments: Remarks on Johann
Wilhelm Friederich Hezel’s Description
of the Manuscript (Mnsc 2b) and His
Contribution to the Study of Oriental
Languages at Tartu University» – prof
Stefan Schreiner (Tübingeni ülikool)

16.00

«Iranian and Ottoman Style of the
15th/16th Centuries‘Book Art in the
Collections of Tartu University Library» –
prof Claus-Peter Haase (Berliini ülikool)
Lõppsõna – Elo Süld (Aasia keskus)

8. SEPTEMBER
12.00

Aasia keskuse pidulik avamine

13.00

Vastuvõtt

Lõuna
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