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2010 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta lietuvių kalbininkui, baltistui, 

dialektologui, habilituotam mokslų daktarui, akademikui Zigmui Zinkevičiui už leidybai 

paruoštą knygą “Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė”.  

Z.  Zinkevičius gimė 1925 m. sausio 4 d. Ukmergės rajone Juodausių k. 

1939-1945 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 

1945-1950 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką.  

Nuo 1946 m. dirbo Vilniaus universitete.  Buvo laborantas, vėliau - dėstytojas, 

docentas, profesorius. 1956-1962 m. bei 1964-1968 m. - Istorijos ir filologijos fakulteto 

prodekanas, 1973-1988 m. - Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 1988-1989 m. - Baltų 

filologijos katedros vedėjas. Dėstė ir Vilniaus pedagoginiame institute bei Vytauto Didžiojo 

universitete Kaune. 

1995-1996 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto direktoriumi. 

1996-1998 m. - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. 

Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras (1967), Lietuvos mokslų akademijos narys 

(1990), Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos (The Royal Academy of 

Letters, History and Antiquities) narys (1982), Norvegijos mokslų akademijos narys (1991), 

Latvijos mokslų akademijos užsienio narys (1995), Lietuvių katalikų mokslų akademijos 

narys (1991). Latvijos universiteto (1991) ir Vytauto Didžiojo universiteto (1994) garbės 

daktaras. 

Herderio premijos laureatas (1994), Kazimiero Būgos premijos laureatas (1995), 

Nacionalinės mokslo pažangos premijos laureatas (2007). 

Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (1995). 

Z. Zinkevičius - produktyviausias pastarųjų dešimtmečių lietuvių kalbininkas, daug 

pasidarbavęs dialektologijos, istorinės gramatikos, kalbos istorijos, onomastikos srityse. 

Svarbiausias dialektologijos veikalas - atskira knyga išleistas habilitacinis darbas „Lietuvių 

dialektologija" (1966, Lietuvos valstybinė premija 1968). Su Aleksu Girdeniu sudarė naują 

lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją. Atskira knyga išleido disertaciją „Lietuvių kalbos 

įvardžiuotinių būdvardžių istorijos bruožai" (1957). Parašė knygą „Lietuvių antroponimika: 

Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje" (1977), kurioje aptarė daugiau kaip 5000 

lietuviškų asmenvardžių, detaliai išnagrinėjo lietuviškų pavardžių lenkinimo procesą. 

Lietuvių kalbos akcentologijos istorijai reikšmingas tyrinėjimas „Iš lietuvių istorinės 

akcentologijos:1605 m. katekizmo kirčiavimas" (1975). Sukūrė teoriją apie tris lietuvių 

raštijos pradžios rašomąsias kalbas. Jo rūpesčiu buvo parengta ir išleista apie 20 

lituanistinių kalbos vadovų aukštosioms mokykloms. Parašė studijų vadovus „Lietuvių kalbos 

dialektologija" (1978), „Lietuvių kalbos istorinė gramatika" (T.1-2, 1980-1981), 

monografijas „Rytų Lietuva praeityje ir dabar" (1993),  „The History of the Lithuanian 

Language" (1996),  “Lietuvių kalbos istorija” (1996).  

Taip pat parašė nemažai populiarių knygų:  „Kaip žmonės išmoko rašyti" (1958), 

„Kalbotyros pradmenys" (1969), „Tautos kilmė" (2006).  

Savo daugelio metų lietuvių kalbos tyrinėjimo darbą Z. Zinkevičius apibendrino šešių 

tomų veikale „Lietuvių kalbos istorija":  Už šį veikalą 1995 m. buvo paskirta Lietuvos 

Respublikos mokslo premija.  

Parašė atsiminimų ir publicistikos knygas „Kaip aš buvau ministras" (1998), „Prie 

lituanistikos židinio" (1999), „Po aštuonerių metų" (2006), „Istorijos iškraipymai" (2004). 

Išleido knygas: „Lietuvos poteriai" (2000), „Krikščionybės ištakos Lietuvoje" 

(2005),„Lietuvių tautos kilmė" (2005), „Lietuvių tarmių istorija" (2006), „Senosios Lietuvos 

valstybės vardynas" (2007), „Lituanistikos (baltistikos) mokslas ir pseudomokslas" (2007), 

„Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą" (2007), „Rinktiniai straipsniai" (T. 1-4, 2002-

2004), „Lietuvių asmenvardžiai“ (2008), „Lietuvos vardas: kilmė ir formų daryba“ (2010),  

bei kt. Iš viso Z. Zinkevičius yra išleidęs daugiau kaip 60 knygų, kai kurios iš jų išverstos 

net į 5 užsienio kalbas. Z. Zinkevičius Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė daug straipsnių 

įvairiais lietuvių kalbos istorijos, dialektologijos, lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijos 

klausimais, recenzavo daugybę lituanistikos veikalų. 


