Xã hội học số 3 - 1983

Thời sự

123

KỲ HỌP THỨ HAI CỦA
TRƯỜNG XÃ HỘI HỌC QUỐC TẾ VARNA



T

ham gia vào kỳ họp thứ hai của Trường Xã hội học quốc tế Varna
(MVSSN) từ (6-10 tháng 6 năm 1983, tại Cộng hòa Dân chủ Đức), lần
này gốm có:

Đoàn Cộng hòa nhân dân Hungari do : giáo sư tiến sĩ V. Dobrianov dẫn đầu.

Đoàn Cộng hòa nhân dân Bungggari do : giáo sư tiến sĩ F.Covach dẫn đầu.
Đoàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do giáo sư Vũ Khiêu dẫn đầu.
Đoàn Cộng hòa nhân dân Đức do giáo sư tiến sĩ G.Winkler dẫn đầu.
Đoàn Cộng hòa nhân dân Mông Cổ có đồng chí N.Khanđyn.
Đoàn Cộng hòa nhân dân Ba Lan do tiến sĩ C.Doktor dẫn đầu.
Đoàn Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết do giáo sư tiến sĩ
V.V.Osipov dẫn đầu.
Đoàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp khắc do giáo sư viện sĩ L.Pisca dẫn đầu.
Đoàn Cộng hòa Liên bang Đức có tiến sĩ I.Phôn Haizeler và V.Bauman.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 3 - 1983

124

Thời sự

Tham gia thảo luận các vấn đề lý luận của ky họp khoa học của trường còn có
giáo sư tiến sĩ Ion Drogan (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Rumani).
Chủ tịch Hội đồng khoa học Trương Xã hội học quốc tế Varna giáo sư tiến sĩ G.
Winkler đã khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên của kỳ họp.
Phó Chủ tịch Viện hà lâm khoa học Cộng hòa dân chủ Đức, Viện sĩ V.Kalweil
đã đọc lời chào mừng kỳ họp. Giám đóc Trường Xã hội học quốc tế Varna, giáo sư
tiến sĩ V.Dobrianov đọc lời đáp từ.
Đề tài của kỳ họp lần này đã được Hội đồng khoa học của Trường xác định từ
tháng 6 năm 1981 tại Varna và đã được thông qua tại phiên họp của Hội đồng khoa
học vào thàng 6 năm 1982 ở Berlin. Trong phiên họp toàn thể đầu tiên, các đại
biểu đã nghe 4 bản báo cáo chính, đó là 4 báo cáo chủ yếu của 3 phân ban.
1. “Ý nghĩa lý luận – phương pháp luận của di sản của Các Mác đối với việc
nghiên cứu cơ cấu xã hội và lối sống trong giai đoạn hiện nay” của giáo sư
H.Steiner và giáo sư G.Winkler, Cộng hòa dân chủ Đức.
2. “Di sản xã hội học của Các Mác và nghiên cứu cơ cấu xã hội về lối sống xã
hội chủ nghĩa” của giáo sư C.V.Osipov Liên xô.
3. “Vai trò và những chức năng của chính sách xã hội trong sự phát triển và
hoàn thiện cơ cấu xã hội và lối sống của xã hội chủ nghĩa” của giáo sư L.Pisca,
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc.
4. “Di sản xã hội học của Các Mác và nghiên cứu cơ cấu xã hội và lối sống
trong xã hội tư bản ngày nay” của tiến sĩ I. Phôn Haizeler, Cộng hòa Liên bang
Đức.
Chủ tịch Phân ban thứ nhất là giáo sư tiến sĩ V.Dobrianov. Đã có các báo cáo
sau đây được trình bày.
“Phép tổng hợp mác xít, cách tiếp cận xã hội học, khoa xã hội học” của
P.Mitev, Cộng hòa nhân dân Bungari.
“Tương quan giữa các lý luận và cái thực nghiệm di sản lý luận của Các Mác và
trong việc nghiên cứu lối sống xã hội chủ nghĩa” của A. B. Vlajava, Liên xô.
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“Chủ nghĩa Mác và sự dẫn dắt cơ cấu vĩ mô của xã hội xã hội chủ nghĩa” của F.
Covach, Cộng hòa nhân dân Hunggari.
“Những vấn đề cơ cấu xã hội và lối sống ở Việt Nam” của giáo sư Vũ Khiểu,
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
“Những nguyên lý phương pháp luận của Các Mác và việc nghiên cứu khái
niệm lối sống xã hội chủ nghĩa” của I. L. Shehegoleva, Liên xô.
“Phân tích xã hội về hành động tập thể” của H. Bremer, Cộng hòa dân chủ Đức.
“Những lợi ích và định hướng giá trị của tập thể lao động” của L. Mikhlova,
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc.
Phân ban thứ hai do giáo sư tiến sĩ St. Vidershoile phụ trách. Đã nghe các báo
cáo sau.
“Di sản xã hội học Các Mác và những nghiên cứu về lối sống hiện nay ở Cộng
hòa nhân dân Bunggari” của E. Nadia, Cộng hòa nhân dân Hunggari;
“Động thái và tính ổn định của các chuẩn mực trong tập thể lao động” của S.
Zajler. Cộng hòa dân chủ Đức.
“Những vấn đề cứu cánh tiếp cận hệ thống và các việc vạch ra hệ thống các chỉ
báo lối sống” của D. Reiman, Cộng hòa dân chủ Đức.
“Tính tích cực xã hội trong mối liên hệ với những nghiên cứu về lối sống” của
C. Paie, Cộng hòa dân chủ Đức.
“Cơ cấu xã hội của các nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ” của N. Khandyn,
Cộng hòa nhân dân Mông Cổ.
“Các nhóm trội hơn, của giai cấp công nhân” của V. belicki, Cộng hòa nhân dân
Ba Lan.
“Nghiên cứu sự phát triển cơ cấu giai cấp – xã hội của dân cư nông thôn dưới
ánh sáng của di sản lý luận của Các Mác” của I. B. Orlova, Liên xô.
“Di sản của Mác và sự phát triển về mặt xã hội của giới trí thức trong những
điều kiện của chủ nghĩa xã hội” của V. D. Cuznechevskij, Liên xô.
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Phân ban thứ ba do giáo sư tiến sĩ L. Pisca phụ trách. Tham gia đọc báo cáo là:
C. Dimitrov, Cộng hòa nhân dân Bungari, “Tính tích cực nhóm – xã hội và
chính sách xã hội”.
R. Milich – Chernjek, Cộng hòa nhân dân Ba Lan với báo cáo “Lối sống và
chính sách xã hội – tối ưu hóa. Các quan hệ giữa lối sống và chính sách xã hội”.
A. R. Mikheeva, Liên xô, với báo cáo “Vai trò của chính sách xã hội trong việc
cải thiện tình hình của những người phụ nữ nông thôn”.
R. Ferhland, Cộng hòa dân chủ Đức với báo cáo “Những đặc điểm việc nghiên
cứu xã hội học về phụ nữ”.
B. hoffman, Cộng hòa dân chủ Đức, với báo cáo về quan hệ của chính sách xã
hội với việc tái sản xuất dân số”.
M. Piscova, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc với báo cáo “Một
vài nhận xét với vấn đề gia đình nông thôn”.
D. Rauer, Cộng hòa nhân dân Hunggari với báo cáo “Hệ thống và những vấn đề
của chính sách xã hội ở Hunggari”.
Chủ tịch Phân ban thứ tư là phó giáo sư tiến sĩ I. Filipee, ông đã trình bày bản
báo cáo của mình” “Di sản xã hội học của Các Mác và lối sống dưới chủ nghĩa tư
bản hiện nay”. Ngoài ông ra, còn có:
C. O Richter, Cộng hòa dân chủ Đức với báo cáo “Sự tham gia về chính trị và ý
thức dân chủ tư sản”.
Kh. I. Ulbrich, Cộng hòa dân chủ Đức, với báo cáo “Trình độ chuyên môn và sự
bần cùng hóa – những nhận xét về một cuộc tranh luận xã hội học cấp thiết”.
N. Génov, Cộng hòa nhân dân Bungari, với báo cáo “Những tư tưởng xã hội
học của Mác và những vấn đề hợp lý xã hội trong xã hội tư bản hiện nay”.
D. Vittikh, Cộng hòa dân chủ Đức, với báo cáo “Sự phân giải của Mác và việc
tiếp thu những tư tưởng của Weber trong các khái niệm của tư sản về “Cơ cấu xã
hội hiện nay”.
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“M. Tomas, Cộng hòa dân chủ Đức, với báo cáo “Những nhận xét về mối quan
hệ của sự phân tích xã hội học và phê phán xã hội học tư sản”.
R. Lingvic, Cộng hòa dân chủ Đức, với báo cáo “Về khái niệm chủ nghĩa thực
chứng trong việc phê phán mác xít đối với xã hội học tư sản”.
Trong khuôn khổ các phiên họp của kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe những
thông báo của viện sĩ I.Phôn, Haizeler về nghiên cứu xã hội học ở Cộng hòa liên
bang Đức, của Giáo sư Vũ Khiêu về xã hội học ở Việt Nam và của Giáo sư tiến sĩ
Dragan về những nghiên cứu xã hội và lối sống ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Rumani.
Đã có 2 phiên họp Hội đồng khoa học của Trường Xã hội học Quốc tế Varna,
trong đó thảo luận những vấn đề sau:
1. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ III của Trường vào năm 1985.
2. Bầu Chủ tịch mới của Hội đồng khoa học Trường.
3. Bầu các ủy viên mới của Hội đồng kh Trường.
4. Thông báo về các hoạt động khác của Trường trong năm 1983.
5. Các vấn đề khác.
1) Ban Giám đốc Trương đã nêu đề nghị: họp thứ III của Trường năm 1985 sẽ
tổ chức ở Liên xô. Tất cả ủy viên Hội đồng khoa học đều ủng hộ đề nghị này.
Đoàn Đại biểu Liên xô đã thông báo là, về phía họ thì không có gì phản đối đề
nghị này và họ se truyền đạt lại cho Chủ tịch đoàn Viện hàn lâm khoa học Liên xô
về đề nghị này của Hội đồng khoa học Trường.
Cũng đề xuất việc tiến hành phiên họp của Hội đồng khoa học Trường từ 1 đến
7 tháng 6 năm 1984 tại Moskava. Chương trình nghị sự của phiên họp sẽ là;
- Thảo luận và thông qua chương trình của kỳ họp thứ III (1985, tại Liên xô).
- Thảo luận các đề cương báo cáo chính của kỳ họp thứ II của Trường.
Để chuẩn bị cho Hội nghị xã hội học toàn thế giới lần thứ 11, đề tài của kỳ họp
thứ III của Trường được đề ra là:
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“Những nhân tố xã hội và những cơ chế phát triển kinh tế trong xã hội chủ
nghĩa”. Đề tài sẽ còn được tiếp tục chính xác hóa thêm.
2. Giáo sư tiến sĩ triết học, V. N. Ivanov, - Viện trưởng Viện Xã hội học thuộc
Viện hàn lâm khoa học Liên xô đã được nhất trí bầu làm chủ tịch Hội đồng khoa
học của Trường Xã hội học quốc tế Varna.
3. Các đồng chí sau đây đã được bầu bổ sung làm ủy viên Hội đồng khoa học
Trường Xã hội học quốc tế Varna:
a) V. N. Ivannov (Liên xô)
b) Đỗ Thái Đồng (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
c) Cazhimaizh Doctor, (Cộng hòa nhân dân Ba Lan).
4. Phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng khoa học Trường vào tháng 9 năm
1983, tại Varna sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế “Hoạt động xã hội và các hệ thống xã
hội”. Giám đốc Trường Xã hội học quốc tế Varna, giáo sư tiến sĩ V. Dobrianov đã
thông báo về tiến trình chuẩn bị cho hội nghị.
5. Hội đồng khoa học Trường khẳng định rằng, các kỳ họp của Trường trong
các năm 1984, 1985 và 1986 sẽ được sử dụng để phối hợp chuẩn bị cho Đại hộ xã
hội học toàn thế giới lần thứ 11 vào năm 1986.
Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về việc thiết lập những tiếp xúc của
trường với tổ chức quốc tế và nghị quyết về việc tiến hành kỳ họp của Trường
thong thời gian của Đại hội xã hội học quốc tế sắp tới, nếu có khả năng.
Để chuẩn bị cho tập III Tin tức của Trường xã hội học quốc tế Varna, các đồng
chí sau đây được bầu làm ủy viên Ban Biên tập: giáo sư tiến sĩ G. Winkler (chủ
tịch), giáo sư tiến sĩ V. Dobrianov,giáo sư tiến sĩ C. V. Osipov, tiến sĩ triết học N.
Genov.
Kỳ họp cũng đã nghe thông báo của giáo sư tiến sĩ A. Meyer về phiên họp của
Ban Chấp hành Hội Xã hội học quốc tế nhằm chuẩn bị cho Đại Hội Xã hội học
quốc tế sắp tới.
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