Wiedemanni keeletammikusse lisandus auväärne puu
30. aprillil kutsus Wiedemanni keelepäev Väike-Maarjasse taas kokku Eesti keeleeliidi.
Ettekande pidas ka tänavune keeleauhinna laureaat, Ohio ülikooli professor Ilse Lehiste.
Teeneka keeleteadlase ettekande teema oli „Nimetavalisi liitumisi Wiedemannil ja
tänapäeval”. Ilse Lehiste on rahvusvaheliselt tunnustatud lingvist, kelle uurimisteema on
foneetika ja fonoloogia. Filoloogiadoktori kraadi on ta saanud Hamburgi ülikoolis ja kaitsnud
Michigani ülikoolis lingvistika ja eksperimentaalfoneetika alast doktoriväitekirja. Tänavune
laureaat on Essexi, Lundi, Ohio ja Tartu ülikooli audoktor. Keeleauhinna pälvis Ilse Lehiste
eesti keele foneetika ja fonoloogia uurimise, Eesti keeleteaduse arendamise, välis-eestluse
toetamise, eesti keele rahvusvahelise tutvustamise, tulemusrikka teadusliku juhendamistöö
ning eestikeelse ilukirjandusliku tegevuse eest. Auhind anti üle 23. veebruaril.
Keelepäeval esinesid ettekannetega ka tänavuse Wiedemanni keeleauhinna kandidaadid
Krista Kerge, kelle teemaks oli „Keeletu üksindus ja kooselu” ning Jaan Kaplinski, kes rääkis
teemal - „Kui soomeugrilik on eesti keel?”. Väike-Maarja gümnaasiumi õpilane Keili Pohlak
andis ülevaate keelemehest ja koduloolasest Eduard Leppikust kui kohaliku kultuuri
edendajast. Aino Leppikule anti üle Eduard Leppiku Wiedemanni keelauhinna laureaadimärk,
mis eluajal kahjuks üle andmata jäi. Keelepäevale saadetud haridus- ja teadusminister Tõnis
Lukase tervituse luges ette Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilane Tanel Laanemägi.
Keelepäeval laulis Väike-Maarja gümnaasiumi tütarlastekoor.
Pärast ettekandeid suunduti keeletammikusse, kuhu Ilse Lehiste istutas oma nimipuu ning
pargi infotahvlile lisatakse teiste laureaatide kõrvale tema nimi.
Ilse Lehiste on ühes intervjuus öelnud: „Auhind oli mulle suureks üllatuseks. Eesti keele
seisukohalt on suurepärane, et Wiedemanni auhind on loodud. See on märk traditsioonist.”

ILSE LEHISTE
• Sündinud 31. jaanuaril 1922
• Lõpetas Saksa okupatsiooni ajal Lenderi gümnaasiumi.
• 1942. aastal immatrikuleeriti Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna üliõpilaseks.
• 1944. aastal põgenes Saksamaale, jätkas õpinguid algul Leipzigi ning hiljem Hamburgi
ülikoolis.
• 1948. aastal sai Hamburgi ülikoolis filoloogiadoktori kraadi
• 1959. aastal kaitses Michigani ülikoolis doktoriväitekirja lingvistika alal.
• On saavutanud keeleteadlasena maailmas laia tunnustuse.
• Tema sulest on ilmunud üle kümne raamatu, ligikaudu kakssada artiklit ning umbes sada
retsensiooni.
• Lehiste on valitud Essexi, Lundi ja Tartu Ülikooli audoktoriks.

