Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi tegevusaruanne 9.6.2012 – 6.6.2013

Juhatus:
(kuni 7.12.2012) Madis Arukask (president), Ülo Valk (teadussekretär), Ergo-Hart Västrik (laekur),
Ringo Ringvee, Märt Läänemets
(alates 7.12.2012) Madis Arukask (president), Piret Koosa (teadussekretär), Ergo-Hart Västrik
(laekur), Tõnno Jonuks, Vladimir Sazonov
Nii uus kui vana juhatus kogunes seltsi asjade arutamiseks kahel korral.

Liikmeskond:
6.6.2013 seisuga on seltsis 55 liiget

Korraldatud konverentsid ja sümpoosionid:
16. novembril 2012 kaaskorraldas selts koos Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna, Tartu
Ülikooli ja Akadeemilise Rahvaluule Seltsiga Euraasia põlisrahvaste šamanismi uurija, Ungari
folkloristi ja etnoloogi Mihàly Hoppàli 70. sünnipäeva sümpoosioni “Narrated Worlds of Belief” (8
ettekannet; vt kava ja teese http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/hoppal/).
7. detsembril 2013 leidis aset seltsi aastakonverents „Isik religioonis: rollid ja kangelased“, mis võttis
kokku ja täiendas temaatiliselt 2012. aasta loengusarja ning kus peeti kokku 11 ettekannet (vt
konverentsi kava ja teese http://www.eaus.ee/konv2012kava.html).

Ettekandekoosolekud:
Loengusarjas „Isik religioonis: rollid ja kangelased“ (http://www.eaus.ee/loengusari2012.html):
13. septembril 2012 Peeter Espaki loeng "Sumeri lugulaul "Gilgameši surm": kangelase olemuse ja
surma küsimusi muistse Mesopotaamia religioonis" sarjas "Isik religioonis: rollid ja kangelased".
4. oktoobril 2012 Tõnno Jonuksi loeng "Nõiad, teadjad või šamaanid. Kas kiviajast saab leida
usujuhte?" sarjas "Isik religioonis: rollid ja kangelased".
1. novembril 2012 Laur Vallikivi loeng "Misjonär ja konvertiit: isikute ja ideoloogiate kohtumine
neenetsi tundras" sarjas "Isik religioonis: rollid ja kangelased".

Loengusarjas „Religioon ja konflikt“ (http://www.eaus.ee/loengusari2013.html):
21. veebruaril 2013 Sergei Stadnikovi loeng "Egiptuse "rohelisest tulevikust"".

21. märtsil 2013 Holger Mölderi loeng "Islamiäärmusluse mõju tänapäeva rahvusvaheliste konfliktide
kujunemisele: religiooni politiseerumine, terrorism ja hirmukultuur".
11. aprillil 2013 Toomas Grossi loeng "Kogukond, religioossed muutused ja konflikt: protestantide ja
katoliiklaste vahelistest suhetest Mehhiko sapoteekide näitel".
2. mail 2013 Elo-Hanna Seljamaa loeng ""Всем миром! Ühel meelel!" Tähelepanekuid Lasnamäele
ehitatavast õigeusu pühamust".
23. mail 2013 Laur Järve loeng "Lõhestavad teemad tiibeti budismis: kahe karmapa probleem,
raevukas jumalus Dorje Shugden jt".

Taotlused:
Veebruaris 2013 Kultuurkapitalile (loengusarja korraldamiseks 2013. aastal); ei saanud rahastust.

Seltsi kohta/nimel ilmunud:
EAUS 2012. aasta tegevuse kajastus Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamatus 2012 (XVIII: 45):
eestikeelses väljaandes lk. 184 – 185, ingliskeelses lk. 175 – 176.
18. mai 2013 Postimehes Madis Arukase artikkel „Kuidas rääkida religioonist?“

Seltsi problemaatika tutvustamine:
20. mail 2013 esitas Ergo-Hart Västrik Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil ülevaate seltsi
senisest tegevusest ja rahastamise problemaatikast. Kuuldud informatsioon „võeti ETA juhatuse poolt
teadmiseks“.

Madis Arukask
EAUS-i president

