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STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo

Thời gian

Địa điểm

Tham dự

Trực tuyến

Giảng

cáo
1

Tinh thần

Báo cáo giới thiệu về tư tưởng và hoạt động

TS Ninh

08h30,

duy tân qua

duy tân của một số trí thức tiêu biểu giai đoạn

Thị Sinh

29/9/2020

một số dòng

từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ

Lịch sử

họ tiêu biểu

XX, trong đó nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa

và mọi

các thế hệ trong một gia đình, dòng họ.

người

viên Khoa

quan tâm
2

Vai trò của

Đầu thế kỷ XX, trí thức Việt Nam chủ động

TS Chu Thị

10h00,

trí thức Việt

đón nhận những “luồng gió mới” về tư tưởng

Thu Thủy

29/9/2020

Nam với sự

của tất cả các trào lưu trên thế giới dội vào

Lịch sử

phát triển

Việt Nam. Với tư tưởng duy tân, đội ngũ trí

và mọi

văn hoá, giáo

thức Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển

người

Trực tuyến

Giảng
viên Khoa

dục đầu thế

văn hóa, giáo dục dân tộc giai đoạn này.

kỷ XX

Những đóng góp đó được thể hiện rất rõ qua

quan tâm

phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục,
truyền bá chữ Quốc ngữ, phát triển báo chí
tiếng Việt,… Nét nổi bật và mới mẻ trong văn
hóa, giáo dục Việt Nam giai đoạn này là có sự
đồng thuận, đòng hành giữa các sĩ phu Nho
học và trí thức tân học.
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