
 

Acordarea premiilor Dan David pe anul 2013; Trei premii oferite în valoare de 1 
milion de dolari 

TEL AVIV, Israel - Ceremonia de decernare a Premiului Dan David a avut loc ieri la 
Universitatea Tel Aviv, de față aflându-se Prof. Joseph Klafter, Preşedinte al 
Universităţii Tel Aviv şi Preşedinte al Comitetului Premiului Dan David, Prof. Ruth 
Aron, Preşedinte al Academiei israeliene de ştiinţă, membri ai familiei David, laureaţii 
premiului Dan David pe anul 2013, ambasadori, precum şi personalităţi de seamă 
ale lumii academice şi mediului de afaceri din Israel şi din străinătate. 

Pentru comunicatul de presă multimedia, daţi click aici: 

http://www.multivu.com/mnr/61910-dan-david-prizes-awarded 

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120604/537356 ) 

Premiile s-au acordat în următoarele domenii: 

Clasicii, moștenirea modernă a lumii antice:  
Prof. Sir Geoffrey Lloyd (Marea Britanie) pentru opera sa pe tema științei grecești 
ca domeniu major în istoria filosofiei clasice și pentru faptul că a dezvăluit originile 
științei moderne. 

Idei, intelectuali publici și filosofi contemporani:  
Prof. Michel Serres (Franța) pentru profunda sa cunoaștere a tradiției filosofice și 
științifice occidentale și pentru abordarea unei mari varietăți de teme contemporane.  
Dlui Leon Wieseltier (SUA) pentru felul în care a confruntat și abordat chestiuni 
esențiale ale epocii noastre, definind standardul pentru discuțiile culturale serioase. 

 
Medicină preventivă:  
Prof. Esther Duflo (Franța) pentru activitatea sa referitoare la condițiile sociale și 
strategiile menite să reducă sărăcia, care se leagă în mod direct de prevenirea 
îmbolnăvirilor.  
Prof. Alfred Sommer (SUA) pentru neașteptata și uimitoarea sa descoperire și 
demonstrație că suplimentele de vitamina A pot salva viețile copiilor.  

Ceremonia a inclus reprezentații artistice oferite de Compania de dans Bat Sheva și 
Trupa de teatru Ruth Kanner. 

Laureaţii donează 10% din premiu pentru constituirea a 20 de burse acordate unor 
studenţi doctoranzi şi post-doctoranzi de excepţie din toată lumea. 



În cadrul oferit de decernarea Premiului mai au loc următoarele evenimente: 

Ceremonia de acordare a burselor și a Premiului Concursului de eseuri pentru 
tineri „Ce erou aveţi?"  
 
„Natură și cultură: dezbateri moderne din perspectiva gândirii clasice”  
Masă rotundă cu Prof. Sir Geoffrey Lloyd 
 
„Din nou despre trădarea și opiul intelectualilor: perspective actuale asupra 
relației dintre intelectuali și putere”  
Masă rotundă cu Prof. Michel Serres și Dl. Leon Wieseltier  
 
„Medicina preventivă – provocări ale secolului XXI”  
Un simpozion la care participă Prof. Esther Duflo și Prof. Alfred Sommer 

Urmăriţi transmisiunea în direct la: http://video.tau.ac.il/DanDavid-Prize-13 

 
Premiul Dan David se acordă din anul 2002 unor personalităţi şi instituţii care au dat 
dovadă de excelenţă în ştiinţă, arte şi ştiinţe umaniste, în fiecare din cele trei 
dimensiuni temporale: trecut, prezent şi viitor. 
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