
The Senate and the Executive Committee of Ben-Gurion University of the Negev
hereby resolve to honor

Elena Dmitrievna Bashkirova
In homage to a celebrated classical pianist who has appeared alongside leading orchestras and renowned conductors on the 
most noted global stages; in acknowledgement of a musician who began her career at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow 
studying under her father, and became a rare virtuoso, performing an extraordinarily broad repertoire of works and styles, from 
classical and romantic to 20th century modern, with remarkable passion and talent; with esteem for an accomplished musical 
director, founder of the Metropolis Ensemble in Berlin; to the founding director of the prestigious Jerusalem International 
Chamber Music Festival, which has become a highpoint of Israeli cultural life, enhancing its standing and attracting first rate 
performers from around the globe; in sincere admiration for her invaluable contributions to musical education and culture 
worldwide; and with heartfelt gratitude to a masterful performer who imbues every note with new meaning and has devoted 
her life's work to uplifting the spirit and enriching the lives of people wherever they may be,

by conferring upon her the degree of

Doctor Philosophiae Honoris Causa
With all the rights and privileges pertaining thereto

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

אלנה בשקירובה
מתוך הערכה לפסנתרנית דגולה, שמופיעה על הבימות החשובות ביותר עם התזמורות המובילות בעולם ותחת שרביטם של מנצחים 
המבצעת  מחוננת  למוסיקאית  והיתה  אביה,  של  האמן  בכיתת  ברוסיה,  צ'ייקובסקי  בקונסרבטוריון  דרכה  את  שהחלה  למי  ידועי-שם; 
בלהט ובכישרון נדיר קשת רחבה של סגנונות ויצירות, מרפרטואר קלאסי ורומנטי ועד למוסיקה של המאה העשרים; לאות כבוד למנהלת 
מוזיקלית מצליחה, מייסדת האנסמבל מטרופוליס בברלין; למייסדת והמנהלת האמנותית של הפסטיבל היוקרתי הבינלאומי למוזיקה 
קאמרית בירושלים, שהיה למרכיב חשוב בחיי התרבות בישראל, תורם למעמדה של המדינה ומושך אליו אמנים מהשורה הראשונה מכל 
רחבי תבל; מתוך הוקרה על תרומתה הרבה לתרבות ולחינוך מוסיקלי ולאות תודה על שהיא מעניקה לכל צליל חיים חדשים ועל שהקדישה 

את חייה לרומם את רוחם ולהעשיר את חייהם של רבבות,

ולהעניק לה את התואר

דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה
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