Profesorius Algis Mickūnas
Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys nuo 2008 m.
Ohajo (JAV) universiteto profesorius emeritas, vienas iškiliausių
lietuvių išeivijos filosofų, tarptautiniu mastu pripažintas
mokslininkas. Vytauto Didžiojo, Klaipėdos, Vilniaus ir Mykolo
Romerio universitetų garbės daktaras.
Mokslinių interesų sritys: Europos filosofija, marksizmas,
hermeneutika, semiotika, fenomenologija, egzistencializmas,
politikos
ir
demokratijos
teorijos.
Laikomas
dideliu
fenomenologijos autoritetu JAV, Vakarų Europoje ir kitose
pasaulio šalyse.
Gimė 1933 m. lapkričio 29 d. Kriklinių kaime, Panevėžio apskrityje. 1949 m. kartu su tėvais
emigravo į JAV. Dalyvavo Korėjos kare (1950–1953), buvo sužeistas. 1955–1964 m. studijavo
inžineriją Ilinojaus technologijos institute. 1959–1964 m. – filosofiją De Paulio universitete Čikagoje,
1964–1966 m. Vokietijos, 1967–1969 m. Čikagos, vėliau – Emory (Atlanta) universitete. Nuo 1969
m. dėstė Ohajo universitete. 1986 m. tapo šio universiteto profesorium ir kviestiniu profesorium
Indijos, Japonijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Gvatemalos, Lietuvos, Peru, Prancūzijos, Šveicarijos,
Vokietijos ir kt. šalių universitetuose.
Prof. A. Mickūnas yra Tarptautinės civilizacijų lyginamųjų tyrimų tarybos, Fenomenologijos
priešakinių tyrimų centro narys. Kartu su kitais Gvatemalos universitete įsteigė Globalizacijos studijų
centrą. Ypač dideli profesoriaus nuopelnai nepriklausomai Lietuvai, jos humanitariniams mokslams
ir universitetams. A. Mickūnas daug jėgų ir energijos atidavė atgimusios Lietuvos švietimui, dažnai
dirbo be atlygio. Nuo 1990 m. iki šiol skaito įvairiausio pobūdžio paskaitų kursus Vilniaus, Klaipėdos,
Šiaulių, Vytauto Didžiojo universitetų studentams, veda seminarus.
Prof. A. Mickūnas vienas arba su bendraautoriais parašė keliolika monografijų. JAV, Vokietijos,
Anglijos, Olandijos, Gvatemalos ir kitų šalių filosofijos moksliniuose žurnaluose paskelbė per 1000
mokslinių straipsnių, skaitė pranešimus daugelyje tarptautinių konferencijų ir simpoziumų. Yra
Lietuvos žurnalų „Problemos“, „Filosofija. Sociologija“ redakcinių kolegijų narys. Svarbiausios
monografijos „Fenomenologinė filosofija“ (1994); „Jėgos filosofija“ (1997); „Demokratija ir
technokratija“ (1999); „Visa aprėpianti dabartis“ (2004; kartu su Arūnu Sverdiolu); „Demokratija
šiandien: Straipsniai ir esė“ (2007); „Pastovumas ir tėkmė: Kultūros fenomenologijos apybraižos“
(2007); „Filosofijos likimas“ (2009; kartu su Arvydu Šliogeriu); „Summa Erotica“ (2010); „Per
fenomenologiją į dzenbudizmą“ (2012)
2007 m. prof. A. Mickūnui skirta LR Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta mokslo premija
užsienio mokslininkams už mokslo pasiekimus ir lietuvybės puoselėjimą humanitarinių ir socialinių
mokslų srityje. 2017 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Tai pačiais
metais A. Mickūnui įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas – garbės ženklas
„Nešk savo šviesą ir tikėk“.
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