
הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את

פרופ' שולמית וולקוב
לאות הערכה להיסטוריונית מבריקה, שבהבנתה המעמיקה וראייתה הרחבה שפכה אור על חייהן של קהילות 

וחברות באירופה בעת החדשה; לחוקרת מוערכת שחשפה ותיעדה עובדות חשובות אודות תקופת הנאורות 

המאוחרת, ובעיקר בגרמניה המודרנית, והעמיקה לחקור את תולדות היהודים בה ואת התקופות האפלות בהן 

פשתה האנטישמיות; מתוך כבוד למדענית מובילה בתחומה, חברת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

שכתבה ספרים רבים והעמידה דורות של תלמידים וחוקרים; בהוקרה לאשת אקדמיה מסורה שמילאה תפקידים 

מרכזיים במוסדות ובארגונים אקדמיים וציבוריים, והקדישה מזמנה לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל;

לאות תודה למי שנתנה בידינו מפתחות להכרת עברו של עמנו ולהבנת תהליכי עיצובה של התרבות

האנושית בת זמננו למען נפיק מהם עתיד טוב יותר,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה

The Senate and the Executive Committee of 
Ben-Gurion University of the Negev 

hereby resolve to honor

Prof. Shulamit Volkov
In recognition of a brilliant historian, whose keen discernment and profound 

perspective have illuminated the lives of European communities in the modern era; 
in acknowledgment of an eminent researcher, who has documented her invaluable 

discoveries regarding the Late Enlightenment period, particularly in Germany, and 
investigated the chronicles of its Jewish populations in times of virulent anti-Semitism; in 
honor of a leading scholar, a member of the Israel Academy of Sciences and Humanities, 
who has composed numerous books and enriched generations of students and colleagues; 
with esteem for a devoted academic, who has served in important capacities in both public 

and academic institutions, and has tirelessly contributed to the advancement of higher 
education in Israel; and with gratitude to one whose pioneering work has unlocked the 

secrets of our people’s past and delineated the forces that have shaped contemporary 
culture, endowing us with the prospect of a brighter future,

by conferring upon her the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
with all the rights and privileges pertaining thereto
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