Profesorius Algirdas Antanas Avižienis
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 1990 m.
Profesorius A. A. Avižienis – JAV informatikas, lietuvių bendruomenės visuomenės veikėjas, Prancūzijos nacionalinio politechnikos
instituto, (Tulūza) garbės daktaras (1985), Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesorius (1994).
Gimė 1932 07 08 Kaune. 1944 m. rudenį pasitraukė į Vokietiją. Iki
1950 m. gyveno Vokietijoje DP stovyklose. Čia 1949 m. baigė
Hanau lietuvių gimnaziją. O 1950 m. Avižienių šeima emigravo į
JAV ir įsikūrė Čikagoje.
1955 m. A. A. Avižienis baigė Ilinojaus (JAV) universitetą. 1960–1972 m. Kalifornijos
technologijos instituto (Pasadenoje) Reaktyvinio judėjimo laboratorijoje (JPL) vadovavo
erdvėlaivių kompiuterio STAR kūrimui (apdovanotas Jungtinių Amerikos Valstijų federaliniu
NASA medaliu). Nuo 1962 m. dėstė Kalifornijos universitete (Los Andžele); 1970 m. tapo
profesorium. 1980 m. įsteigė Tarptautinę informatikos federacijos (IFIP) patikimo
skaičiavimo ekspertų grupę, iki 1986 jai vadovavo. 1989–1996 m. buvo Vytauto Didžiojo
universiteto Atkuriamojo senato narys, 1990–1993 m. – VDU rektorius, nuo 1996 m. –
Senato narys.
1990m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu, buvo pirmosios Lietuvos
Mokslo tarybos narys ir dalyvavo darbo grupėje, kuri 1990–1991 m. parengė Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo projektą.
Profesorius A. A. Avižienis buvo vienas aktyviausių VDU atkūrimo iniciatorių. 1989 m.
balandžio 28 d. Kaune pirmininkavo Lietuvos ir išeivijos mokslininkų Tarptautinei
konferencijai, kurioje paskelbtas VDU atkūrimo aktas. Vadovaujant A. A. Avižieniui,
universitetas tapo vakarietiškos studijų sistemos pradininku Lietuvoje – jau 1990 m. jame
įvesta liberaliųjų studijų sistema (bakalauro, magistro ir daktaro laipsnio).
1995 m. A. A. Avižienis buvo vienas iš Česlovo Milošo gimtinės fondo steigėjų, šio fondo
direktorius. 1992 m. ir 2002 m. išrinktas į Kauno miesto savivaldybės tarybą, ėjo Kauno
miesto Plėtros ir ekologijos komiteto pirmininko pareigas.
Gyvendamas JAV buvo aktyvus JAV lietuvių bendruomenės ir Lietuvių skautų sąjungos
narys. 1967 m. organizavo pirmąjį lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumą, kuris vyko
Čikagoje. Taip pat buvo JAV lietuvių sporto veiklos rengėjas ir dalyvis, stalo teniso
komandos narys. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Gedimino ordino Komandoro
kryžiumi (1998).
2012 m. A. A. Avižieniui suteiktas Anykščių rajono garbės piliečio vardas už saugomą ir
puoselėjamą dvasinį ryšį su protėvių augintais Anykščiais, už tarptautinį Lietuvos ir
Anykščių garsinimą, visuomeninę ir švietėjišką veiklą Anykščių krašto bendruomenės labui.
2019 m. jam suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.
Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Avizienis_eng.pdf
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