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Hợp tác nghiên cứu giữa Viện Xã hội học và Khoa Xã hội học
trường đại học Goteborg
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu về Xã hội học gia đình giữa Viện Xã hội
học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và trường đại học Goteborg, Thụy Điển với
sự tài trợ của SAREC, trong những ngày trung tuần tháng 10.1990 giáo sư Rita
Lijesltrom và tiến sĩ Anna Karrin của trường đại học Goteborg đã đến làm việc với
Viện Xã hội học.
Các nhà khoa học Thụy Điển đã có nhiều buổi làm việc với giáo sư Tương Lai, Viện
trưởng Viện xã hội học, chủ nhiệm dự án về phía Việt Nam, hoàn thành tập bản thảo
các bài viết về gia đình Việt Nam của các nhà khoa học Việt Nam giới thiệu với độc
giả Thụy Điển và nước ngoài những kết quả nghiên cứu bước đầu về xã hội học gia
đình. tập bài viết này sẽ được xuất bản vào quý IV năm 1991. Các bạn Thụy Điển tỏ ý
hài lòng và hoan nghênh về sự hợp tác có hiệu quả giữa các nhà khoa học thuộc khoa
xã hội học trường đại học Goteborg với các nhà khoa học thuộc Viện Xã hội học. hai
bên đã cùng nhau soạn thảo một bản giải trình về một kế hoạch nghiên cứu tiếp tục về
đề tài gia đình trong hai năm tới để hi vọng tiếp tục nhận được sự tài trợ của SAREC
trong tài trợ khóa mới.
P.V

Với sự tài trợ của TOYOTA FOUNDATION đề tài “Văn minh
phương Đông và gia đình truyền thống Việt Nam” đang tiến triển tốt..
Văn minh phương Đông và gia đình truyền thống Việt Nam là một đề tài khoa học lý
thú của Viện Xã hội học cùng với nhiều cộng tác viên ở trường đại học Tổng hợp Hà
Nội, Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan khoa học
khác thực hiện dưới sự tài trợ của Toyota Foundation.
Với sự hướng dẫn và tổ chức của giáo sư Trần Đình Hượu và giáo sư Phan Đại Doãn,
nhóm cộng tác viêc ở trường đại học Tổng hợp Hà Nội đã tiến hành những sưu tập,
khảo cứu và biên dịch về gia phả, gia phổ, gia huấn, hình thành một hệ thống tư liệu
khá tiêu biểu về gia đình truyền thống. giáo sư Tương Lai và giáo sư Đỗ Thái Đồng đã
cùng với các cộng tác viên tiến hành những khảo sát so sánh về ảnh hưởng của hệ tư
tưởng Nho giáo đối với gia đình nông thôn đồng bằng song Hồng, ven biển miền
Trung và đồng bằng song Cửu Long đợt 1, trong năm 1990. Một số kết quả đã được
giới thiệu trên tạp chí Xã hội học số 3 – 1990, số chuyên đề về Xã hội học gia đình.
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Khi đến kiểm tra đánh giá về việc triển khai dự án, bà Yoshiko Wakayama đã hoan
nghênh về những việc làm nghiêm túc và có hiệu quả của các nhà khoa học Việt Nam
trong dự án nói trên là do Toyota Foundation tài trợ. Từ những thành tựu của năm thứ
nhất thực hiện dự án, Toyota Foundation đã tăng ngân sách tài trợ cho công việc triển
khai dự án thứ hai.
P.V

Hợp tác khoa học giữa trường Cao học (ESCOLE DES HAUTS
D”ETUDES) Paris và Viện Xã hội học
Thực hiện kế hoạch hợp tác khoa học giữa Viện khoa học Xã hội Việt Nam và trường
Cao học Paris, giáo sư Xã hội học Daniel Pécaut, giám đốc trung tâm đào tạo của
trường đã tới Hà Nội và làm việc với Viện Xã hội học vào trung tuần tháng 12/1990.
Giáo sư Tương Lai, Viện trưởng Viện Xã hội học cùng các cán bộ nghiên cứu của của
Viện đã tiếp và làm việc với giáo sư D. Pécau. Các buổi trao đổi giữa giáo sư Pécau và
các cán bộ của Viện Xã hội học đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm nhất của sự
phát triển ngành khoa học xã hội học tại Pháp và Việt Nam. Giáo sư đã tóm lược toàn
cảnh sự phát triển đa dạng của các trường phái xã hội học hiện đại ở Pháp như “Cấu
trúc luận phê phán” (structuralisme critique), “Thuyết hành vi xã hội” (Actionsociale),
“Thuyết cá nhân phương pháp luận” (individualism Methodologique) và “Thuyết
tương tác chiến lược” (Interaction Stratégique) cùng với những ưu thế của từng trường
phái và sự bổ sung lẫn nhau của chúng về mặt phương pháp luận nghiên cứu xã hội
học.
Sau khi trao đổi với các cán bộ của Viện xã hội học, giáo sư Pécau đã đóng góp nhiều
ý kiến cho hoạt động tổ chức và nghiên cứu khoa học của Viện, nhất là trong lĩnh vực
xã hội học đô thị và lối sống. giáo sư Tương Lai và giáo sư D. Pécau đã thảo luận và
nhất trí về kế hoạch hợp tác nghiên cứu và đào tạo cán bộ chuyên ngành xã hội học
trong những năm sắp tới.
Sau những ngày làm việc khẩn trương và rất có hiệu quả tại Hà Nội, giáo sư D. Pécau
đã vào thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường về nước cuối tháng 12/1990.
NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN
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Bước mở đầu cho sự hợp tác nghiên cứu giữa các nhà xã hội học
Canada và Việt Nam
Vào đầu những tháng 11/1990, giáo sư tiến sĩ Rene Parenteau giám đốc Viện nghiên
cứu đô thị thuộc trường đại học tổng hợp Montreal, Canada, đại diện của trung tâm
nghiên cứu phát triển quốc tế (IRDC) trong thời gian thăm Việt Nam đã tới làm việc
với Viện Xã hội học.
Giáo sư Tương Lai Viện trưởng Viện Xã hội học, và một số cán bộ nghiên cứu của
Viện đã tiếp và làm việc với giáo sư tiến sĩ Rene Parenteau. Phía Việt Nam đã thông
báo cho khách Canada về tình hình nghiên cứu xã hội học đô thị ở Việt Nam. Đặc biệt
ông hết sức quan tâm tới kết quả của của Chương trình nghiên cứu xã hội học về nhà ở
và đô thị do Viện Xã hội học tiến hành trong những năm 1980-1985 vì đó là một trong
những hướng chuyên sâu của ông.
Về phần mình giáo sư tiến sĩ Rene Parenteau cũng giới thiệu cho các nhà xã hội học
Việt Nam về viện nghiên cứu đô thị do ông phụ trách, về trường đại học Montreal và
các tổ chức nghiên cứu khoa học ở Canada. Ông cũng đã giành thời gian hướng dẫn
các cán bộ nghiên cứu của Viện Xã hội học soạn thảo một số dự án nghiên cứu xã hội
học về đô thị và nhà ở mà ông dự định sẽ trình lên trung tâm nghiên cứu phát triển
quốc tế IRDC ở Canada, với mục đích để tổ chức này tài trợ và giúp đỡ các nhà xã hội
học Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Rene Parenteau cũng thể hiện sự sẵn sang tham gia trực
tiếp với các nghiên cứu trên đề tài xã hội học đô thị và nhà ở, nếu như các Dự án được
phê chuẩn chính thức trong tương lai.
Cũng trong tháng 11/1990 này, còn có hai nhà nghiên cứu Canada giáo sư tiến sĩ
Robert E Clarke và phu nhân đã tới thăm và làm việc với Viện Xã hội học. trong quá
trình trao đổi, ông bà Clarke cũng rất quan tâm đến các nghiên cứu về đô thị ở Việt
Nam, và xem cuộc gặp gỡ lần này như là bước mở đầu cho việc hợp tác nghiên cứu
sau này giữa các nhà xã hội học Canada và Việt Nam.
TRỊNH DUY LUÂN
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