
      nas Kazys (gimė 1929   v  4 Pilia alnyje, U me gės  .), lietuvių  albinin as, d . (1962). 1954 

baigęs Vilniaus u-tą, i i 2001 di b  Lietuvių  alb s i-te, 1958–61 ši  i-to aspirantas. Nuo 1966 

Lietuvių  alb s ist  ij s i  diale t l gij s s y iaus vadovas, 1990–2000 direktoriaus pavaduotojas. 

1995–2000 tęstini  leidini  „Lietuvių  alb ty  s  lausimai“ redaktorius. Disertacijoje „Rytų au štaičių 

pietinė ta mė“ aprašė sav  gimtąją ta mę (MA Darbai 2, 1959; LKK 3, 1960; 11, 1969). Pa ašė 

p pulia ią  nygelę „Pažintis su lietuvių  alb s ta mėmis“ (1980). Su Elena Grinaveckiene redagavo 

chrest matiją „Lietuvių  alb s ta mės“ (1970;      nas – vienas ši  leidini  suda yt jų). Didžiausias 

     n  nu pelnas lietuvių  alb ty ai – da bas p ie „Lietuvių  albos atlaso“ (1–3, 1977–91). 

     nas yra jo atsakingasis redaktorius, vienas iš aut  ių i  vienas pagrindinių medžiag s  in ėjų 

(išty ė daugiau  aip 30 gyvenamųjų vietų); už šį vei alą      nui su kitais paskirta Lietuvos 

Respublikos mokslo premija (1994).      nas vad vav  i  Eu  p s  albų atlas  ( „ Atlas linguarum 

Europae“) lietuvių  alb s du menų  in imui; buv  t  atlas  Vy iausi si s  eda cinės   legij s vien s 

komisijos narys. Kartu su Aina Blin ena pa ašė st aipsnį „Baltų  alb s“ (Die baltischen Sprachen. 

Perspectives nouvelles en géolinguistique, R ma, 1997). Pas elbė K nstantin  Si vyd  „Pun tų 

sa ymų“ vei smaž džių inde są (LKK 20, 1980), straipsnių apie K nstantin  Si vyd   aštų miš iu sius 

dvigarsius am, an, em, en ir balsius ą, ę (LKK 9, 1967), Mikalojaus Daukš s  ašybą (Don. Balt., 1970), 

lingvisti  s vei alų  ecenzijų, st aipsnių apie lietuvių  alb s ty inėjimą i  ty inėt jus. Su Dangu le 

 i ulėniene suda ė „Lietuvių  alb s ta mių i  jų sąvei  s ty im  p  g am s“ dalį „   f l gija“ 

(1995). Su  itais pa engė leidinius „Dieveniš ių šne t s te stai“ (1997), „Dieveniš ių šne t s ž dynas“ 

(1, 2005), J n  K u p  „Rin tinius  aštus“ (1998),  nygą „B  nė V sylytė. Kelias į didįjį ž dyną“ 

(2002),   ašt ty  s leidinių. 

 

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 2, Vilnius, 1982, p. 89–90; Kazys Morkūnas. Bibliografija / Suda ė 

I. And iu aitienė. Vilnius, 1999; Vidugi is A. Žymaus  albinin   su a tis. GK 3, 1999; Nesiskirti su dialekt l gija visą 

gyvenimą. Kalb. R. U nėži tė: GK 3, 2004; Ka aciejus J., Les aus aitė A. Svei iname Kazį      ną. LKK 51, 2004. 
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p. 362–363. 


