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Šių metų kovo 15 d. fizikos ir matematikos mokslų daktarui, profesoriui Henrikui 
Pragarauskui būtų sukakę 75-eri. Deja, mirė jis anksti – 2011 m. spalio 12 d., sulaukęs 
vos 64 metų. Netekome draugiško, tolerantiško ir darbštaus mokslininko.

H. Pragarauskas gimė 1947 m. kovo 15 d. Salų apylinkėje (Kamajų vlsč., Rokiškio aps-
kr.). 1964 m. baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Jono Balčikonio gimnazija), 
1969 m. – Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas). 1974 m. 
apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – daktaro), 1984 m. – fizikos ir mate-
matikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertacijas. 1991 m. H. Pragarauskas 
išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 1994 m. – nariu korespondentu, 
2000 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. 1996–2005 m. išrinktas LMA Matematikos, fizikos 
ir chemijos mokslų skyriaus pirmininku, buvo LMA prezidiumo nariu.

H. Pragarauskas 1973 m. pradėjo dirbti Matematikos ir informatikos institute (MII) jau-
nesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1977 m. jis išrinktas vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 
1990 m. – vyriausiuoju mokslo darbuotoju. 1990–2004 m. buvo MII direktoriaus pavaduo-
tojas mokslo reikalams, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Matematinės statistikos 
katedros profesorius. 1996–2005 m. dar dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

Profesoriaus mokslo tyrimų kryptys – stochastinių procesų optimaliojo valdymo ir netie-
sinių integralinių diferencialinių lygčių teorijos klausimai. Jis yra daugiau kaip 80 mokslinių 
straipsnių, paskelbtų Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose, autorius arba bendra-
autoris. 2007 m. parengė vadovėlį „Draudos matematika“.

Už reikšmingus mokslinius tyrimus 1985 m. H. Pragarauskas apdovanotas Lietuvos mokslo 
premija (su Donatu Surgailiu).

H. Pragarauskas buvo vienas tų žmonių, su kuriuo buvo galima pasikalbėti įvairiomis 
temomis, pasitarti. Jo plati erudicija stebino ir traukė bendrauti. Deja, jį pakirto ankstyva 
mirtis. Visi, kuriems teko su profesorium dirbti ar bendrauti, prisimins H. Pragarauską kaip 
paprastą, tolerantišką, atlaidų ir draugišką žmogų.
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