Chào mừng
Mười năm thành lập Viện Xã hội học

Mười năm hoạt động của một Viện nghiên cứu khoa học không phải là dài song cũng không là quá ngắn.
Rất may mắn cho Viện Xã hội học là trong chặng đường đầu tiên ấy, hơn hai phần ba thời gian là được triển
khai sự hoạt động nghiên cứu xã hội học trong sự nghiệp ĐỔI MỚI của đất nước. Thực ra thì từ năm 1977,
vượt qua những trở lực, mà trở lực lớn nhất là một quan niệm hẹp hòi đã hình thành từ rất lâu trong hệ thống
hoạt động khoa học của các nước xã hội chủ nghĩa cho xã hội học là một bộ môn “khoa học tư sản”. Ở nước ta,
Ban Xã hội học được thành lập do Giáo sư Vũ Khiêu, Phó chủ nhiệm ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam lúc bấy
giờ trực tiếp làm Trưởng Ban. Sự ra đời của Ban Xã hội học đánh dấu một cái mốc quan trọng trong việc hình
thành và phát triển của môn khoa học này để sáu năm sau thì Hội đồng Bộ trưởng đã có quyết định thành lập
Viện Xã hội học.
Như một ngành khoa học riêng biệt, Xã hội học đã hình thành từ những biến đổi sâu sắc vào nửa sau của
thế kỷ XIX. Các nhà Xã hội học tiền bối cố gắng vận dụng những thành tựu của khoa học tự nhiên và phương
pháp nghiên cứu nó vào trong nghiên cứu xã hội để cố gắng giải thích một cách khoa học đời sống xã hội.
Tuy ra đời quá muộn, là bậc đàn em trong hệ thống các bộ môn khoa học, các Viện nghiên cứu khoa học,
Viện Xã hội họccũng đã cố gắng vừa học tập, đào tạo và tự đào tạo để dần dần vươn lên đảm nhiệm những
nhiệm vụ nặng nề, góp phần trả lời những câu hỏi bức xúc của cuộc sống. Thời kỳ Đổi mới, chuyển từ cơ chế kế
hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định
hướng xã hội chủ nghĩa là thời kỳ mà xã hội ta đang diễn ra những biến đổi lớn lao. Chính nhịp sống sôi động,
đa dạng và phức tạp ấy là môi trường cho xã hội học vươn lên trở thành một ngành khoa học không thể thiếu
trong thực tiễn đời sống cũng như trong hoạt động khoa học.
Để kỷ niệm muôn năm thành lập Viện. Hội đồng khoa học của viện Xã hội học và Viện trưởng Viện Xã hội
học đã chọn một hình thức thích hợp và thiết thực: mở đầu cho đợt kỷ niệm bằng những hội thảo khoa học trình
bày những kết quả nghiên cứu của các phòng chuyên môn, các dự án và đề tài nghiên cứu của các tập thể và
các cá nhân trong Viện. Những hội thảo khoa học này đã tiến hành từ ngày 9 tháng 9 năm 1993 cho đến 9
tháng 12 năm 1993. Kết thúc cho những hội thảo này là Hội nghị khoa học đúc kết những thành tựu nghiên cứu
mười năm qua. Buổi tổng kết Hội nghị cũng là buổi lễ chào mùng mười năm thành lập Viện.
Tạp chí xã hội học là cơ quan ngôn luận và là diễn đàn của các nhà xã hội học trong và ngoài Viện, các
cộng tác viên thân thiết của Viện; sẽ cố gắng phản ánh những kết quả nghiên cứu được trình bày trong các hộii
thảo và hội nghị khoa học nói trên. Nhân dịp này. Tạp chí xã hội học chân thành gửi lời cảm ơn và chúc mừng
các cộng tác viên thân thiết của Tạp chí, trong mười năm qua đã góp phần to lớn vào sự trưởng thành của Viện
Xã hội học và của Tạp chí Xã hội học.
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