Pris för framstående Södertäljeforskning
Inbjudan att ansöka om Kulturarvspriset i Göran Gelottes anda
Priset är inrättat av Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje och syftar till att stimulera
kunskapsuppbyggnad om Södertäljes och Södetäljetraktens historia i vid mening. Det är en
belöning för en genomförd framstående forskningsinsats med Södertäljefokus. Priset kan utdelas
för
• en akademisk C-uppsats, master- eller magisteruppsats, godkänd vid universitet/högskola,
• en längre vetenskaplig artikel eller akademisk avhandling,
• en motsvarande insats, t. ex genom en skrift eller film, eller
• en betydande insats för att göra forskningsresultat tillgängliga för en bred allmänhet eller för att
bevara kulturarvet.
Verket som belönas ska vara utformat så att det är tillgängligt för en bred läsekrets. I
bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Södertäljeanknytning, vetenskapliga
vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet.
Prissumman fastställs varje år av Kulturhistoriska Föreningen. År 2021 är den 10 000 kronor.
Utdelning av priset sker i samband med Kulturhistoriska Föreningens årsmöte i mars 2021.
Nominering
Det råder fri förslagsrätt då det gäller priset. Ansökan/nominering skickas in senast 30 november
2020 till adress:
Kulturarvspriset, Torekällbergets Museum, 151 89 Södertälje. Två exemplar av den
uppsats/bok/motsvarande som nomineras bifogas. Nominering kan också ske per mejl, som PDFfil till: kulturarvspriset@kulturhistoriskasodertalje.se
Jury
Mottagare av priset utses av en jury, som består av Kommittén för Södertälje-forskning (se nedan).
Juryn kan besluta att priset inte ska delas ut ett visst år. I så fall ska prissumman fonderas. Juryn
kan också besluta att priset ska delas upp på två eller flera mottagare. Juryns beslut kan inte
överklagas.
Kulturhistoriska Föreningen i Södertälje
adress c/o Pia Lillieborg, Talbystrand 11, 152 50 Södertälje.

Kommittén för Södertäljeforskning
Kommittén består av ledamöter utsedda av Kulturhistoriska Föreningen, Södertälje kommun och representanter för
den akademiska världen: Pia Lillieborg, ordförande Kulturhistoriska Föreningen, Arne Ek, universitetslektor (em),
Södertälje, Kerstin Ekberg, Kulturhistoriska Föreningen, Hanna Gelotte Fernández, antikvarie, universitetslektor,
Södertörns Högskola, Jan Lewenhagen, journalist, Södertälje, Jenny Madestam, universitetslektor, Södertörns
Högskola, Annika Suomio-Ulander, Torekällbergets Museum, Daniel Åstrand, stadsarkivarie, Södertälje kommun
Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Kerstin Ekberg, tel. 070-208 97 44, eller mejl: kerstin_ekberg@bredband.net.

