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בישיבתו ביום ט' בטבת, תשע"ב, 4 בינואר 2012 
החליט הסנאט של אוניברסיטת תל־אביב לכבד את

רוברט ד' פוטנם
לאות הוקרה

על היותו זה למעלה מארבעה עשורים אחד האינטלקטואלים והמדענים הנערצים ביותר בתחום מדעי החברה; על עבודתו 
החלוצית במדע המדינה ההשוואתי, במדיניות חוץ ובמעורבות אזרחית – אשר פרצו נתיבים חדשים במחקר, יצרו דיון 
ציבורי ער ותרמו לתהליכי קבלת החלטות בממשל; על פרסומיו המצוטטים לרוב שזיכו אותו בהכרה מדעית וציבורית 
כאחד; על גישתו היצירתית לחיזוק המרקם האזרחי בארצות הברית על־ידי איחוד פעילים חברתיים ואנשי אקדמיה תחת 

הדגל המשותף של בניית קהילה. 

ולאות הוקרה מיוחדת
על יכולתו ליישם את הידע האקדמי שלו בכיווני פעולה מעשיים לתועלת החברה כולה; על ידידותו החמה עם מדינת 
ישראל בכלל ועם אוניברסיטת תל־אביב בפרט, ידידות המתבטאת בין היתר בביקורים קבועים בקמפוס ובשיתוף פעולה 

פורה עם הסטודנטים ועם סגל המורים,

ולהכתירו בתואר

דוקטור לשם כבוד לפילוסופיה
של אוניברסיטת תל־אביב

At its session on the 4th day of January, 2012
the Senate of Tel Aviv University resolved to honor

Robert D. Putnam
in recognition

of his preeminence over four decades as one of the world’s most revered social scientists and public 
intellectuals; his pioneering work in comparative political science, foreign policy and civic involvement 
that has generated new avenues of research, sparked vibrant public debate and contributed to 
governmental decision-making; his widely cited publications that have garnered him both scientific 
and popular acclaim; his creative approach to strengthening the civic fabric of the United States 

by uniting social activists and academics under the banner of community building; and

in special recognition
of his ability to translate his academic knowledge into practical courses of action for the benefit 
of society at large; and his warm friendship toward the State of Israel in general, and Tel Aviv 
University in particular, including his regular visits to the campus and productive collaboration 

with students and faculty,

by conferring upon him the degree of

DOCTOR PHILOSOPHIAE HONORIS CAUSA
of Tel Aviv University
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