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Hội thảo Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX: Tiền đề, Chủ 

thuyết và Hiện thực 

 

Sáng ngày 25/11/2016, Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội thảo “Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX: Tiền 

đề, Chủ thuyết và Hiện thực” tại Phòng 702, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham  ự c  các nhà nghi n 

cứu đến t  nhiều tr  ng Đại học và Học viện trong n  c, cán  ộ  iện Nghi n cứu  inh tế và Xã hội Đại 

học Duy Tân, cán  ộ  iện Nghi n cứu   Phát tri n C ng nghệ Cao c ng giảng vi n  hoa  hoa học Xã 

hội và Nhân văn,  hoa Lý luận Chính trị,  hoa Ngoại ngữ. 

  

  

 Các giảng viên, cán bộ nghiên cứu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo 

  

Phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX đã tạo n n tiếng vang l n cũng nh  c  ảnh h ởng sâu rộng trong cuộc 

đấu tranh giành lại chủ quyền cho đất n  c. Phong trào Duy Tân gắn v i t n tuổi của các nhà Nho y u 

n  c ti u  i u nh : Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, L ơng  ăn Can, Huỳnh Thúc  háng, Ng  Đức 

 ế... Đại học Duy Tân tổ chức Hội thảo “Phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX: Tiền đề, Chủ thuyết và 

Hiện thực”  ịp này v i mong muốn thu thập th ng tin cho đề tài nghi n cứu khoa học “Phong trào Duy 

Tân ở Quảng Nam: Tiền đề, Chủ thuyết và Hiện thực” của Nhà tr  ng và là  iễn đàn trao đổi học thuật 

cho những ng  i quan tâm đến giai đoạn lịch sử đầy  iến động của đất n  c.  
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Đông đảo cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân và các học giả trường bạn tham dự Hội thảo  

  

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung khai thác, đánh giá một cách khoa học về chủ nghĩa y u n  c, t  

t ởng  ân chủ của những sĩ phu y u n  c lúc  ấy gi , ti u  i u là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, 

L ơng  ăn Can... Nhiều tham luận mang giá trị học thuật cao đ ợc trình  ày tại Hội thảo đã thu hút sự 

quan tâm của ng  i nghe nh : Phong trào Duy Tân hồi đầu thế kỷ XX th i gian, kh ng gian, chủ th  và 

ph ơng thức hoạt động; Duy Tân giáo  ục của nho sĩ Quảng Nam đầu thế kỉ XX: Những đặc đi m và  ài 

học kinh nghiệm; Gia đình, qu  h ơng xứ Quảng và những tác động t i việc hình thành nhân cách và tinh 

thần cách mạng của Huỳnh Thúc  háng; Duy Tân đất n  c - một t  t ởng v ợt th i đại của nhà y u 

n  c Phan Châu Trinh... Các tham luận này đã mang lại những g c nhìn sáng rõ hơn về cuộc đ i, về t  

t ởng  uy tân, sự nghiệp cách mạng của những sĩ phu y u n  c cũng nh  giúp ng  i nghe hi u hơn về 

tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của Phong trào Duy Tân trong c ng cuộc giành quyền tự chủ và  ảo vệ 

đất n  c. 

  

(Truyền Thông)  

 

 


