sinas Albertas (gimė 1938 vasario 7 Pajuodupyje, Kelmės r.), lietuvių kalbininkas, habil. dr. (1984),
prof. (1984). 1962 baigė Vilniaus u-tą. 1962–64 Latvijos u-to aspirantas (vadovas Arturas Ozolas). Dėl
politinių aplinkybių aspirantūros baigti negalėjo. 1964–69 dėstė Kauno politechnikos i-to Vilniaus
filiale, 1969–89 – Vilniaus inžineriniame statybos i-te. 1989–2007 Vilniaus u-to Baltų filologijos
katedros profesorius; 1991–96 šios katedros vedėjas. 1989–96 Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas.
1990–91 žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas. 1992–98 Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos prie Lietuvos espublikos Seimo pirmininkas. 1995 išrinktas Lietuvių kalbos i-to
direktoriumi, bet netrukus šių pareigų atsisakė. Rosino disertacija – „Lietuvių ir kitų baltų kalbų
gimininiai įvardžiai“; šia tema paskelbė straipsnių (Blt. 3(2), 1967; 11(2), 1975; Latviešu valodas
apcerējumi, Rīga, 1967 ir kt.). Habilitacinio darbo pagrindu išleistoje monografijoje „Baltų kalbų
įvardžiai“ (1988) rekonstruota baltų kalbų įvardžių pirminė sistema ir semantika, parodyta atskirų
baltų kalbų įvardžių sistemos tolesnė raida. Lietuvių ir kitų baltų kalbų įvardžių problemoms skirtos ir
kitos Rosino knygos: „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra“ (1984), „Baltų kalbų
įvardžiai: Morfologijos raida“ (1995), „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai: Funkcijos ir semantika“
(1996), „Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra“ (2001). Už baltų
kalbų įvardžių tyrinėjimus 1997 Rosinui paskirta Lietuvos Respublikos mokslo premija. Su kitais
sudarė „ us–lietuvių kalbų statybos terminų žodyną“ (1992), „Anglų–lietuvių kalbų statybos terminų
žodyną“ (1993). Parengė Prano Skardžiaus „ inktinius raštus“ (1–5, Vilnius, 1996–99; t. 1 yra Rosino
straipsnis „Pranas Skardžius ir jo darbai“). Parašė straipsnių baltų kalbų istorijos, dialektologijos,
kalbos kultūros klausimais, kalbinių humoreskų knygelę „Tik prašau be isterijos“ (2005). Išleido knygą
„Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema“ (2005).
L: Marčiulionytė I. Mano pomėgis – mokslinis darbas. GK 11, 1990; Girdenis A. Ilgiausių metų! GK 3, 1998; Albertas
Rosinas: Literatūros rodyklė / Sudarė S. Peciulkienė (įžangos žodis A. Girdenio), Vilnius, 1998.
A. S.
Lietuvių kalbos enciklopedija, sudarė Kazys Morkūnas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008,
p. 456–457.

