
HỘI THẢO QUỐC TẾ “CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO: 
QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”

Ngày 11/8, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) tổ
chức thành công Hội thảo quốc tế
“Công nghiệp sáng tạo: Quá khứ, hiện
tại và tương lai”. Sự kiện nằm trong
chuỗi hội thảo khoa học liên ngành
Diderot Advanced Academic Seminars
do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia
Hà Nội bảo trợ. Hội thảo là dịp để các
chuyên gia trao đổi, phân tích những
khía cạnh liên quan đến ngành công
nghiệp sáng tạo; kinh nghiệm phát triển
công nghiệp sáng tạo của Việt Nam và
quốc tế; cơ hội hợp tác và quản lý công
nghiệp sáng tạo. Từ đây Việt Nam cũng
hướng đến phát triển ngành công
nghiệp sáng tạo, đưa ngành này thành
điểm sáng của Việt Nam trên bản đồ
thế giới.

Hội thảo có sự đồng hành của Trường Đại học
Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE); Viện
Pháp tại Hà Nội (IFV), Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội);
CLB Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
(VSL); Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
(IAMES). 

Tham dự hội thảo có nhiều diễn giả nổi tiếng
trong ngành văn hóa sáng tạo như: Ông Thierry
Vergon, Tùy viên văn hóa Đại Sứ quán Pháp,
Viện trưởng Viện Pháp Ngữ, ông David Lapetina,
giám đốc điều hành Tibco Việt Nam, bà Mme
Emma Duester, giảng viên trường RMIT Việt
Nam, ông M. Ribio Nzeza Bunketi Buse- Trưởng
khoa văn hóa trường Đại học Senghor, ông Ngô
Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp Ngữ, Đại
học Quốc gia Hà Nội, cùng nhiều chuyên gia
văn hóa truyền thông của Việt Nam.

Tại hội thảo, ông Thierry Vergon - Tùy viên văn
hóa Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại
Hà Nội - chia sẻ, những dự án phát triển văn
hóa, không gian sáng tạo mà Viện Pháp đang
triển khai như các chương trình về văn hóa thị
giác, triển lãm nhiếp ảnh, điện ảnh, mỹ thuật...
nhằm đưa văn hóa, nghệ thuật sáng tạo đến
gần hơn với công chúng Việt Nam.

Tin hợp tác quốc tế
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