PRESSINBJUDAN 2017-09-12
Ronny Ambjörnsson tar emot Stora historiepriset i Nyköping
och samtalar med elever på Nyköpings gymnasium 19-20
september.
Tisdagen den 19 september kl. 18.30 delas Stora historiepriset ut på Culturum i Nyköping. Dagen
därpå träffar pristagaren elever på Nyköpings gymnasium för ett samtal om historia och om
idéhistoria i synnerhet. Välkommen att närvara vid prisutdelning med efterföljande samtal och vid
Ronny Ambjörnssons möte med eleverna.
Alla är välkomna att delta vid prisceremonin och att lyssna till ett samtal mellan årets pristagare, Ronny
Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria, och Tobias Svanelid från vetenskapsradion, P1. Därefter
signerar Ronny Ambjörnsson de första exemplaren av sin bok Visdomens hus som släpps senare i september.
Boken, som han har skrivit tillsammans med Mohammad Fazlhashe, säljs till specialpris.
Onsdagen den 20 september kl. 10.00, besöker Ronny Ambjörnsson
Nyköpings gymnasium för att träffa och samtala med skolans elever.
Samtalet leds av Johan Holm, fil. dr. i historia vid Stockholms
universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.
Ronny Ambjörnsson får priset bland annat för att konsekvent ha
uppmärksammat och spridit folkets idéhistoria både bland forskare
och bland den breda allmänheten.
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- Historiska kunskaper är viktiga för att förstå sin samtid och för att ge
perspektiv på det som händer i vårt samhälle idag, säger Karin
Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum. Ronny Ambjörnsson
har med sin forskning och sin förmåga att sprida dessa utanför de
akademiska kretsarna definitivt bidragit till att visa historiens relevans
för många människor.
Media är välkommen att delta på både prisceremoni och vid samtalet
mellan pristagaren och eleverna vid Nyköpings gymnasium.

Platser och tider:
• Prisceremoni på Culturum, Hospitalsgatan 4, Nyköping. 19 september, kl. 18.30 - 20.30.
• Nyköpings gymnasium, Tessinskolans aula, Tessins väg 44, Nyköping, kl. 10.00 – 11.00. Vänligen
OSA för deltagande på Nyköpings gymnasium.
Kontakt:
• Natalia Berggren, enhetschef Kommunikation, Sörmlands museum. Tel. 070 757 0933
Natalia.berggren@dll.se.
•

Anna Hedtjärn Wester, projektledare Stora historiepriset, Sörmlands museum. Tel. 0767 24 75 73.
Anna.hedtjarnwester@dll.se.
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