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Tiếp chuyên gia Viện Triết – Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác trao đổi tương đương giữa Viện Khoa học xã
hội Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan năm 2012, từ ngày 18/11 đến
8/12/2012, dưới sự chỉ đạo của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Xã hội học đã tiếp
đón và làm việc cùng 2 đoàn chuyên gia đến từ Viện Triết học - Xã hội học, Viện Hàn
lâm khoa học Ba Lan. Trong chuyến làm việc lần này, đoàn chuyên gia Ba Lan gồm có 5
nhà nghiên cứu: GS. Henryk Michal Domanski, GS. Pawel Benedykt Sztabinski, GS.
Franciszek Tadeusz Sztabinski, GS. Kazimierz M. Slomczynski và TS. Irina Tomescu Dubrow.
Trong thời gian công tác tại Hà Nội của 2 đoàn chuyên gia Ba Lan, các chuyên gia Ba
Lan đã có thời gian làm việc cùng Ban Lãnh đạo Viện Xã hội học, và các phòng ban của
Viện, tổ chức các seminar trao đổi kết quả nghiên cứu trong thời gian vừa qua của Ba
Lan cũng như của Viện Xã hội học, thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tiềm năng hợp tác
trong tương lai. Đoàn chuyên gia cũng đã có thời gian tiếp xúc và làm việc với Lãnh đạo
và cán bộ nghiên cứu các Viện Nghiên cứu con người, Viện Gia đình và Giới, Viện Phát
triển bền vững vùng Bắc bộ, Viện Triết học, và Viện Xã hội học – Học viện chính trị
hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đoàn cũng đã tham gia hàng loạt các hoạt
động khoa học khác trong thời gian công tác tại Việt Nam như Tham gia Hội thảo quốc tế
Việt Nam học lần 4, tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội thảo do Vụ Hợp tác
quốc tế phối hợp với Viện Xã hội học - Học viện CTHC quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
với nội dung về Phân tầng xã hội từ cách tiếp cận nghiên cứu xuyên quốc gia.
Bên cạnh các hoạt động khoa học, đoàn chuyên gia cũng có thời gian ngắn tham quan
Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Dân tộc học, khu vực phố cổ và một số địa điểm tham quan
khác ven Hà Nội.
Kết quả của chuyến làm việc của 02 đoàn chuyên gia Ba Lan và các đơn vị phía Việt
Nam là những tài liệu, thông tin cập nhật về các kết quả nghiên cứu, những trao đổi bổ
ích từ cả hai phía, và đặc biệt là việc ký kết một biên bản ghi nhớ giữa Viện Xã hội học,
Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Triết – Xã hội học, Viện Hàn lâm khoa học Ba
Lan về việc phối hợp, hợp tác trong các hoạt động khoa học trong thời gian sắp tới.
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