Profesorius Reinas Raudas (Rein Raud)
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 2019m.
Specialybė – kultūrologija
Estijos rašytojas, filosofas, kultūrologas, japonologas, vertėjas,
Talino universiteto profesorius. Gimė 1961 m. gruodžio 21 d.
Taline (Estija). 1985 m. Leningrado universitete baigė
japonologijos studijas. 1994 m. Helsinkio universitete apgynė
daktaro laipsnį iš literatūros teorijos. 1995–2016 m. – Helsinkio
universiteto Pasaulio kultūrų fakulteto profesorius. 2005–2015 m.
Talino universiteto, Estijos humanitarinio instituto profesorius.
2006–2011 m. R. Raudas buvo Talino universiteto rektoriumi. Nuo
2017 m. – Talino universiteto Humanitarinių mokslų mokyklos
profesorius.
Prof. R. Raudas – poliglotas. Laisvai kalba lietuviškai ir dar daugiau nei 20-čia kalbų: estų,
anglų, vokiečių, prancūzų, italų, suomių, švedų, vengrų, latvių, rusų, japonų, kinų ir kt.
R. Raudas yra įvairių švietimo bei mokslo institucijų Estijoje ir užsienyje tarybų bei valdybų
narys: 2010 –2015 m. – Vytauto Didžiojo universiteto tarybos; nuo 2008 m. – Europos
japonistikos studijų asociacijos tarybos; nuo 2007 m. – „UNICA“ tinklo valdybos komiteto; nuo
2003 m. – „Bulletin for the Museum of Far Eastern Antiquities“ redakcinės kolegijos narys;
2003 m. – „Keel ja kirjandus“ redakcinės kolegijos narys; nuo 2002 m. „Akadeemia“
redakcinės kolegijos narys; 1997–2000 m. buvo Europos japonistikos studijų asociacijos
valdybos narys.
Jis yra Tokio universiteto kviestinis profesorius. 2018 m. dalyvavo Azijos ir šiuolaikinės
filosofijos draugijos, Krokuvos, Europos japonų filosofijos tinklo Hildesheime konferencijose,
skaitė kviestines paskaitas Kioto ir Meiji universitetuose (Japonija). 2017 m. – kviestinis
profesorius Berlyno laisvajame universitete, Europos japonistikos studijų asociacijos
kasmetinių konferencijų organizacinio komiteto narys. R. Raudas yra aktyvus visuomeninis,
kultūrinis Estijos veikėjas, rašo straipsnius šalies dienraščiams, kuriuose dažnai kritikuoja
nacionalizmą. 2003 m. apdovanotas Estijos žurnalistų sąjungos už kritikos Estijos Vyriausybei
dėl paramos JAV karui Irake seriją. 2003–2004 m. jis Estijos televizijoje vedė filosofinių
pokalbių laidą „Vita brevis“. 2011 m. R. Raudui įteiktas Japonijos „Tekančios Saulės“ 2-ojo
laipsnio ordinas, 2003 m. – Estijos „Baltosios Žvaigždės“ 3-ojo laipsnio ordinas, 2008 m. –
Estijos literatūros draugijos Eduardo Vildo vardo premija, 2009 m. – ordino „Už nuopelnus
Lietuvai“ Komandoro kryžius. 2007 m. jam suteiktas Latvijos universiteto, 2010 m. – Vytauto
Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.
R. Raudas paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių, taip pat išleido 7 grožinės literatūros
knygas, 4 poezijos rinkinius estų kalba; taip pat daugybę grožinės literatūros vertimų iš japonų,
kinų, anglų, prancūzų, italų, suomių ir lietuvių kalbų į estų kalbą; skelbia literatūros kritikos
straipsnius bei esė Estijos spaudoje.
Didelis prof. R. Raudo indėlis į Lietuvos kultūrinį, literatūrinį, mokslinį gyvenimą ir
Lietuvos–Estijos glaudesnio akademinio bendradarbiavimo sritį. Jis ne tik atstovauja Estijos
mokslo pasiekimams Lietuvoje, bet ir solidžiai reprezentuoja Lietuvą Estijoje. Prof. R. Raudas
aktyviai bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Mykolo Romerio universitetais, skaito
paskaitas, konsultuoja doktorantus, telkia mokslininkus.
Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Raud_Eng.pdf
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