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Hội thảo khoa học: Thanh niên hiện nay nhìn từ góc độ liên ngành khoa
học xã hội
Sáng ngày 30/8/2012 tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn, liên Chi đoàn Viện Xã hội
học, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Viện Nghiên cứu Văn hóa
đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Thanh niên Việt Nam hiện nay nhìn
từ góc độ liên ngành khoa học xã hội”.
Mục đích của hội thảo là góp phần nghiên cứu chủ đề thanh niên Việt Nam hiện nay từ
nhiều góc độ, cách tiếp cận đa ngành, liên ngành khoa học xã hội như xã hội học, tôn
giáo học, văn hóa, dân tộc học..., đồng thời tạo sự kết nối, không gian đối thoại khoa học
giữa các thế hệ nghiên cứu tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Đây là sân chơi rất thiết
thực và bổ ích đối với thanh niên, nuôi dưỡng nhiệt huyết nghiên cứu và thôi thúc tìm tòi,
khám phá về một chủ đề nghiên cứu có tính thời sự hiện nay. Hội thảo có hai phiên làm
việc với hai nội dung chính:
(i) Phiên thứ nhất với 3 báo cáo về nội dung “Thanh niên Việt Nam hiện nay: những
vấn đề lý luận” đã khái quát được vai trò, vị trí và khái niệm thanh niên trong nghiên cứu
khoa học xã hội nói chung. Bên cạnh đó thảo luận về những vận hội và thách thức cho
thanh niên Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của nước ta.
(i) Phiên thứ hai tập trung thảo luận các vấn đề cụ thể của thanh niên như việc giữ gìn
bản sắc dân tộc, chiến lược sống của người đồng tính nữ. Đây là những vấn đề có tính
chuyên biệt cấp thiết rất cần các nhà nghiên cứu trẻ vào cuộc.
Hội thảo đã thành công rực rỡ với sự tham gia đóng góp ý kiến, tranh luận của Lãnh đạo
các Viện, đại diện Đoàn cấp trên và đông đảo các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên
cứu trẻ. Đây là bước khởi đầu tốt đẹp, tạo tiền đề cho những hoạt động sinh hoạt học thuật
của Đoàn viên thanh niên Viện Xã hội học và hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm thành
lập Viện Xã hội học.
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