„Infootsing Internetist“ lõppvoor
1. 2011. aastal pälvis Eesti ettevõtete konkurentsis arendaja auhinna
kaksikvendadele kuuluv ettevõte. Mis ettevõttega on tegu ja mida seal
toodetakse? 23p)
LCDVF toodab peegelkaamerale torbikuid
http://www.konkurents.ee/index.php?id=13907
http://hei.eas.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=1653:kinotehnikupildiotsija-teeb-fotoaparaadist-filmikaamera&catid=106:2011-oktoober&Itemid=53
2. Arhitekt Toomas Rein on teinud Tartus Tammelinnas ühele hoonele projekti,
mis kuulub nüüdisarhitektuuri paremikku. Kuidas on selle hoone nimi ja millise
prantsuse arhitekti tööst võttis ta selle projekti puhul eeskuju? (3p)
Vastus: Villa Toots, Le Corbusier´
http://www.tartu.ee/nyydisarhitektuur
3. Mitu korda on Worldloppeti sarjas toimunud Tartu Maraton Tartu maraton
ilma tõttu ära jäänud? (2p)
Vastus: 1995 esimest korda suusatati Tartu Maraton Worldloppeti maratonina
Maraton jäi ära aastatel 2000, 2004 ja 2008.
http://www.tartumaraton.ee/index.php?sisu=tekst&mid=1840&lang=est
http://www.tartumaraton.ee/index.php?sisu=tekst&mid=2111&lang=est
4. Kes on see Eesti helilooja, kes lisaks heliloomingule tegeles aktiivselt ka
muusikariistade valmistamisega, muuseas sellise klaveri ehitamisega, millel oleks
võimalik lisaks tavapärastele pooltoonidele võimalik mängida ka veerandtoone
(oktaav jaguneks seega 24 osaks)? Kahjuks jäi pill II maailmasõja puhkemise
tõttu valmimata. (2p)
Vastus: Aleksander Läte
http://www.temuki.ee/numbers/2010/2/article5031.pdf

5. Eesti ajakirjanduses on olnud juttu kauaaegsest Denveri elanikust, kes on
teadaolevalt kõige halvem inimene maailmas. Millise elukutse esindajaga on
tegemist? (2p)
Vastus: kõige halvemaks inimeseks osutus keegi John Rascock, kes elab juba
pikemat aega Denveris. Ametilt on John postiljon (Pikker 1983 dets)
http://kirev.minut.ee/kiretud.html?page=47

6. Prantsuse kirjaniku Georges Péreci teose “La Disparition” peategelane Anton
Voyl kannab teose ingliskeelses tõlkes nime Anton Vowl. Millest on tingitud
selline muudatus? Kuidas nimetatakse kirjutamistehnilist võtet, mida selle
romaani puhul on kasutatud? (3p)
Vastus: pr voyelle, ingl vowel – täishäälik
Tegemist on lipograafiaga (lipogramm), ilma e-täheta romaan.
http://libraryofalteredstates.blogspot.com/2011/06/lipo-gloss.html
http://blog.varrak.ee/?p=306
7. Millal ja kus sai alguse Elava Raamatukogu meetod?(2p)
Vastus: Roskildes 2000.a.
http://www.gaidid.ee/Elav-Raamatukogu
8. Ühe eesti algupärase lavastuse jaoks on loodud uudissõna, mis on ka selle
etenduse pealkirjaks. Mis sõnaga on tegemist, kes on selle sõna looja ning kes on
lavastuse muusika autorid? (3p)

Vastus: Mimesk on pantomiimietendus; žanr pantomiimi valdkonnas.
Mimesk on uudissõna, mille kirjanik Ain Kaalep lõi teatris Vanemuine
1981. aastal välja toodud pantomiimide tarbeks. Etendus (stsenarist,
lavastaja, lavakujunduse eskiisi autor Kalle Kurg, algupärane muusika
lavastusele: Sven Grünberg, Lepo Sumera) koosnes kolmest osast
("Valgus", "Pärjaballaad", "Rändlinnu lend") ja sai uudissõnast lähtudes
nimeks "Mimeskid".
"Mimeskide" kavalehel põhjendab Ain Kaalep sõna loomist: "G r o t t a
tähendab itaalia keeles koobast. Sellest on tuletatud sõna grotesco, mis
tänapäeval tähendab lihtsalt imelik (rahvusvaheliselt ja meiegi keeles tuntud
kujul on grotesk aga hoopis spetsiifilise tähendusega). Miks nii? – Sest
sajandeid tagasi leidsid itaallased iidsetest koobastest roomlaste seinamaale,
mida hakkasid jäljendama põhjusel, et nood tundusid huvitavalt imelikud.
http://et.wikipedia.org/wiki/Mimeskid
9. Mida keelab selline liiklusmärk? (2 p)

Vastus: Lõuna-Korea liiklusmärk, sõidu keeld, vastab meie liikluismärgile 311a.

http://en.wikipedia.org/wiki/Road_signs_in_South_Korea
10. Lugejale meeldis Jaak Jõerüüdi raamat ja ta tahab talle isiklikult meili peale
kirja saata. Leia tema e-maili aadress. (2p)
Vastus: Jaak Jõerüüt töötab praegu Eesti saadikuna Rootsis Eesti saatkonnas, mille
meiliaadress on info@estemb.se. Küllap saab ta seal meili kätte.
http://www.estemb.se/consular_information
jaak.joeruut@mfa.ee

11. Millised on pecha kucha slaidiesitluse reeglid? (2p)
Vastus: Igal esitajal on 20 slaidi ja iga slaidi näidatakse 20 sekundit. Igal esinejal on 6
minutit ja 40 sekundit oma idee või mõtte esitamiseks.
http://www.pecha-kucha.org/
12. Ühe tuntud kingadisaineri looming on äratuntav selle järgi, et kinga tald on
alati punane. Mis on selle disaineri nimi? (2p)
Vastus: Christian Louboutin,
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Louboutin
13. Milline tooteseeria on "Lõbus loomaaed” ja milline tehas neid tootis? (2p)
Uus Kalev kommid
http://kommipaberid.blogspot.com/2009/07/lobus-loomaaed.html
14. Kus on Eestis võimalik laenutada Voltaire prantsuskeelset 1867. aastal
ilmunud raamatut Karl XII-st? (2p)
Vastus: Tartu LR väliseesti osakonnast
http://tartu.ester.ee/record=b1752485~S1*est
(õige vastuse annab ainult püsilink)
15. Mida tähendab “zzz” chati vestluses? (2p)
Vastus: Magamist, või magama minemist.
http://www.johns-company.com/index.php?lang=et&cat=387&month=201105&id=60321

