JURKŠTAS JONAS
Gimė 1929 02 24 Pagrandžiuose Rokiškio rajone, mirė 2007 01 04 Vilniuje
Kalbininkas, humanitarinių m. dr.
1950 m. baigė Rokiškio vidurinę mokyklą, vėliau tarnavo tarybinėje armijoje. 1955-1960 m. studijavo
Vilniaus universitete Istorijos-filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1980 m. Vilniaus
universitete apsigynė daktaro disertaciją „Vilniaus miesto vietovardžiai“.
1960-1970 m. dirbo Šalčininkų rajono laikraštyje, mokykloje. 1970-1990 m. dirbo Vilniuje Paminklų
restauravimo projektavimo institute, istorikas.
Buvo ilgametis Vilniaus savivaldybės pavadinimų komisijos narys. Jo surinktos vertingos istorinės
medžiagos pagrindu per pastaruosius dvidešimt metu į Vilniaus gatvių vardyną sugražinta beveik 400
senųjų Vilniaus ir jo apylinkių vietovardžių. 2011 m. Jono Jurkšto vardu Naujininkuose pavadinta
gatvė.
Skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, rašė mokslinių darbų recenzijas. Paskelbė virš 100
straipsnių Vilniaus miesto istorijos temomis.
Pirmoji knyga „Vilniaus vietovardžiai“ pasirodė 1985 m., 1990 m. pasirodė istorinė apybraiža „Senojo
Vilniaus vandenys“.
Išleido 3 atsiminimų knygas: 1997 m. pasirodė pirmoji dalis „Kiek rovė – neišrovė“, antroji dalis „Kiek
mynė – neišmynė“ išleista 2005 m., paskutinė trečioji dalis „Todėl, kad Tu - Šventovė, todėl, kad Tu Tėvynė“ pasirodė 2006 m.
Bendradarbiavo spaudoje: „Architektūros paminklai“, „Etninė kultūra“, „Kalbos kultūra“, „Kaziuko
laikraštis“, „Kultūros barai“, „Kultūros paminklai“, „Lietuvos aidas“, „Lietuvos TSR Mokslų
akademijos darbai“, „Literatūra ir menas“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslas ir technika“, „Mūsų
kalba“, „Statyba ir architektūra“, „Statyk!“, „Voruta“ ir kt.
Knygos
Atsiminimai / Jonas Jurkštas. - [Vilnius : Rotas], 1997-2006. - 3 d.
[D. 1] : Kiek rovė - neišrovė / Jonas Jurkštas. - 1997. - 339 p. [D.] 2 : Kiek mynė - neišmynė. - 2005 ([Vilnius] : Rotas). - 247, [1] p.
[D.] 3 : Todėl, kad Tu - Šventovė, todėl, kad Tu - Tėvynė. - 2006 (Vilnius : Rotas). - 247, [1] p
Senojo Vilniaus vandenys : istorinė apybraiža / Jonas Jurkštas. - Vilnius : Mokslas, 1990 (Vilnius : Viltis). - 138, [2] p., [16] iliustr. lap. :
iliustr., žml. ; 21 cm
Vilniaus vietovardžiai / Jonas Jurkštas. - Vilnius : Mokslas, 1985 (Vilnius : M. Šumausko sp.). - 109 p., [1] lent. lap. : iliustr..
Sudarytojas
Senamiesčių regeneracija : architektūros harmonizavimo problema / Vytautas Jurkštas ; [sudarytojas Jonas Jurkštas]. - Vilnius :
Technika, 1994. - 159 p. : iliustr.
Senasis Vilniaus vandentiekis, 1501-2001 / Vilniaus vandenys ; [sudarė ir paruošė spaudai Vitolis Mažunaitis ir Jonas Jurkštas]. Vilnius : UAB "Logotipas", [2001] (Vilnius : UAB "Logotipas"). - 32, [1] p. : iliustr., faks. ; 30 cm
Šaltiniai
Atsiminimai / Jonas Jurkštas. - [Vilnius], 1997-2006. - 3 d.
Lietuvių kalbos enciklopedija. - Vilnius, 1999. - P. 286.
Vilniaus atminimo knyga. - Vilnius, 2011. - P. 177.
Gimtasis Rokiškis. - 1998, liep. 1.

