HỘI THẢO NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VĂN HỌC

(CALSS 2010)
Trong nhiều năm qua, Văn hóa và Văn học Anh-Mỹ đã được giảng dạy và học tập tại
khoa Ngữ văn Anh cùng với những thảo luận có liên quan đến văn hóa và văn học Việt Nam. Và
gần đây, các đề tài trong lĩnh vực này càng được nhấn mạnh hơn và được đặc biệt quan tâm hơn
qua chuyến đi thực tập thực tế cho sinh viên năm thứ tư trong tháng 12, năm 2009.
Khoa Ngữ văn Anh, ĐHKHXHNV-ĐHQG TP.HCM, xin hân hạnh thông báo Hội thảo
“Nghiên cứu Văn hóa- Văn học” sẽ được tổ chức vào ngày 28/6/2010 với đề tài “Văn hóa văn
học Anh- Mỹ từ góc nhìn của người Việt”.
Hội thảo sẽ cung cấp cho người tham dự cơ hội để xem xét và trao đổi kinh nghiệm về
thực tế giảng dạy văn hóa văn học tại khoa Ngữ văn Anh, và quan trọng hơn là tìm hiểu phương
pháp tiếp cận sáng tạo trong cả giảng dạy và nghiên cứu, sao cho phù hợp với bối cảnh mới phát
triển của Việt Nam. Hy vọng hội thảo sẽ mang lại cho người tham dự những thảo luận bổ ích về
các vấn đề chính yếu để có thể rút ra kết luận thiết thực cho cả việc nghiên cứu lẫn thực hành.
Thành viên tham dự hội thảo sẽ gồm tất cả giảng viên khoa Ngữ văn Anh, sinh viên thuộc
bộ môn Văn hóa – Văn học, các chuyên gia, các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu từ các phòng
ban khác nhau của ĐHKHXHNV và đại diện của các tổ chức khác có liên quan đến văn hóa Anh
Mỹ và văn hóa văn học. Tất cả mọi người tham dự đều được miễn phí.

Thư mời tham gia viết bài báo cáo
Ban Tổ Chức CALSS 2010 kính mời quý Thầy/ Cô và các bạn sinh viên bộ môn Văn hóa -Văn
học tham gia hội thảo và trình bày những hiểu biết, kinh nghiệm, quan điểm của mình về phát
triển việc giảng dạy và học tập môn Văn hóa – Văn học Anh – Mỹ hiện nay và trong thời gian
sắp tới. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo là tiếng Anh.
1- Quy định nộp bài (định dạng, thông tin liên hệ, cách thức)
Bài viết tham dự cần theo những quy định sau:
a- Tiêu đề bài báo có tên của tác giả (đồng tác giả), nơi công tác của tác giả, địa chỉ liên
hệ, email
b- Lý lịch vắn tắt (dưới 125 từ)
c- Bài tóm tắt (dưới 125 từ)

d- Bài viết hoàn chỉnh theo định dạng văn bản (Word document) hoặc PDF, Times New
Roman, 1,5 space, font 12, MLA Style.
Bài viết có thể nộp bằng một trong hai cách sau:
- Email: CALSS.SEMINAR@gmail.com
- Nộp trực tiếp về phòng 112, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM
Hạn chót nộp bài: 17/6/2010.
2- Duyệt bài
Bài viết sẽ được các chuyên gia xem xét và sẽ thông báo kết quả cho tác giả trước ngày
21/6/2010. Bài được chọn sẽ được đăng trong kỷ yếu của khoa Ngữ văn Anh.
3- Quy cách trình bày
Mỗi bài báo cáo được trình bày trong 30 phút bao gồm 20 phút trình bày và 10 phút thảo
luận. Ban tổ chức sẽ cung cấp các thiết bị như máy tính xách tay, máy chiếu đa phương
tiện, hoặc máy chiếu cần thiết cho các báo cáo viên.

Nếu bạn còn thắc mắc nào, xin vui lòng gửi email cho Ban tổ chức CALSS 2010 theo địa
chỉ: CALSS.SEMINAR@gmail.com

