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GIỚI THIỆU TẠP CHÍ
Tạp chí Những khía cạnh Riêng tư
(Intimate spheres) và Công cộng (Public
spheres), với tên tiếng Anh là Jounal of
Intimate and Public Spheres (JIPS) là một
tạp chí khoa học mới, được xuất bản số đầu
tiên vào tháng 12 năm 2011. Tạp chí này
được ra đời nhờ những nỗ lực để tạo ra một
không gian chung phục vụ cho mục đích
trao đổi những quan điểm, kiến thức, đặt ra
các câu hỏi, suy tưởng và tìm kiếm những
mối quan hệ giữa các khía cạnh thân mật,
riêng tư và khía cạnh công cộng trong bối
cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Mục đích chính của JIPS là tạo ra một
mạng lưới trí thức và hàn lâm ở đó có thể
khám phá những cách tiếp cận mới để hiểu
rõ về bản chất của sự chuyển đổi đằng sau
những xu hướng và hiện tượng hữu hình.
Hội đồng biên tập đưa ra hai lập
trường cơ bản cho JIPS, thứ nhất, đời sống “riêng tư” có quan hệ một cách chắc chắn và
chặt chẽ với các khía cạnh “công cộng”. Việc biên tập tạp chí này sẽ kết hợp những
nghiên cứu về khía cạnh riêng tư với khía cạnh chính sách quốc gia, quản lý hành chính,
nguồn lực thị trường, cấu trúc cộng đồng/địa phương, và toàn cầu hóa.
Thứ hai, tạp chí này tập trung vào tính độc đáo về mặt lịch sử của châu Á, nơi mà
sự hiện đại hóa và những phong trào “phía sau quá trình hiện đại hóa” xảy ra đồng thời.
Hiện tượng mới này không thể chỉ được giải thích đơn giản bằng những mô hình lý
thuyết hiện nay. Những gì đang diễn ra hiện nay, cần phải làm gì để tái cấu trúc cuộc
sống con người khi mà rất nhiều bước của quá trình hiện đại hóa đang cùng tồn tại và liên
kết với nhau? Đó chính là thách thức về mặt lý thuyết đối với tạp chí này.
Mặc dù phạm vi của JIPS chủ yếu tập trung ở xã hội châu Á, nhưng nó sẽ không
chỉ giới hạn trong phạm vi địa lý châu Á, bởi vì quá trình biến đổi trên toàn cầu có một số
những đặc điểm chung, vì vậy các kiến thức và lý thuyết về các trải nghiệm ở xã hội châu
Á sẽ có những đóng góp nhất định cho hiểu biết chung về quá trình biến đổi xã hội ở các
khu vực khác.
Tạp chí JIPS hiện đang nhận được hỗ trợ về mặt tài chính và biên tập từ chương
trình Global COE tại ĐH Kyoto: Tái xây dựng lĩnh vực riêng tư và công cộng ở châu Á
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thế kỷ 21 (Chủ nhiệm chương trình: Emiko Ochiai).
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