
1978–1987 m. dėstė Milano katalikų universitete, 1987–1994 m. – Potencos universitete (nuo 

1986 m. profesorius). Nuo 1994 m. dirba Parmos universitete. 

1981 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Teksto lingvistika ir indoeuropiečių 

prokalbė: pasyvas“, 1988 m. ten pat – habilitacinį darbą „Laiko, veikslo ir nuosakos kategorijos ir jų 

funkcionavimas baltų kalbose“. Šiomis temomis paskelbė publikacijų. 

Lietuvių kalbotyrai ir apskirtai kultūrai italų kalbininkas yra ypač daug nusipelnęs senųjų lietuvių 

kalbos paminklų publikavimu ir tyrinėjimu. Svarbiausieji šios srities veikalai: „Vertimai iš lotynų 

kalbos 1600 m. lietuviškoje knygoje“ (1991 m.), „Simono Vaišnoro 1600 m. Żemczuga 

Theologischka ir jos šaltiniai“ (2000 m.), „Jonas Bretkūnas Giesmes Duchaunas ir kitos 1589 metų 

liturginės knygos: tekstai ir jų šaltiniai“ (2001 m.), „Prūsijos lietuvių bažnytinės giesmės. Nuo 

Mažvydo iki Kleino“ (2002 m.), „Lozoriaus Zengštoko Giesmes Chriksczionischkos ir 

Duchaunischkos ir jų šaltiniai“ ( 2004 m.) ir kt.  

Labai svarbu, kad šiuos lietuvių kalbos paminklus mokslininkas paskelbė su šaltiniais, iš kurių 

jie buvo verčiami. Tai jam pavyko nustatyti remiantis Lietuvoje neprieinama senąja Europos šalių 

literatūra. 

Italų ir lietuvių spaudoje kalbininkas paskelbė straipsnių įvairiais Lietuvos istorijos, lietuvių ir 

italų ryšių klausimais. Į italų kalbą G. Mikelninis išvertė grožinės lietuvių literatūros kūrinių. Ypač 

minėtinas atskiromis knygomis išleistas Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ (1990 m.) ir „Sibiro 

lietuvių dainos “ (1991 m.). 

Lietuvos aukštosiose mokyklose italų kalbininkas skaito paskaitas įvairiais indoeuropiečių ir 

bendrosios kalbotyros klausimais. 2000 m. G. Mikelinis tapo Klaipėdos universiteto garbės daktaru. 

Jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (2002 m.), Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerijos medaliu (1998 m.). 

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Michelini_Eng.pdf 
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Profesorius Gvidas Mikelinis (Guido Michelini) 

Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 2007 m.  
Specialybė – kalbotyra 
 
Italų kalbininkas Gvidas Mikelinis gimė 1951m liepos 2 d. Parmoje 

(Italija). 1970 m. gimtajame mieste baigė klasikinį licėjų, 1970–74 

m. Bolonijos universitete studijavo klasikinę filologiją, 1975–76 m. 

Vilniaus universite – baltų kalbotyrą. 1976–1977 m. lyginamąją ir 

bendrąją kalbotyrą – Hamburgo universitete. 

 


