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Ra mắt cuốn sách 'EU qua con mắt  
châu Á' 
http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=180969&ChannelID=7  

 
TPO - Quỹ Á – ÂU, Trường ĐHKHXH&NV (Đại học Quốc gia HN) và Phái đoàn 
Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam vừa tổ chức ra mắt cuốn sách: “Liên minh châu 
Âu (EU) qua con mắt của châu Á -(Tập 2) Những trường hợp mới, những phát 
hiện mới”.  

 
Lễ ra mắt cuốn sách “EU qua con mắt của châu Á”. Ảnh : PV 
 
 

Cuốn sách này là dự án nghiên cứu so sánh đầu 
tiên về thái độ và nhận thức của công dân các 
nước châu Á về châu Âu, được tiến hành ở 12 
địa điểm, chủ yếu thông qua phân tích ý kiến của 
giới truyền thông, công chúng và lãnh đạo.  

Những kết quả mới nhất của dự án do các nhóm 
nghiên cứu đến từ Philippines, Indonesia và Việt 
Nam thực hiện, trong đó nhóm Việt Nam do 

Châu Á đánh giá về EU qua các bài 
báo trên Tiền Phong 

Công trình này cũng đã thông qua 
nghiên cứu các bài báo trên Tiền Phong 
(một trong số ít tờ báo được chọn) xem 
như một kênh để đánh giá việc đưa tin 
về EU trên phương tiện thông tin đại 
chúng ở Việt Nam.  



PGS.TS. Phạm Quang Minh, Trưởng khoa Quốc tế học (Trường ĐHKHXH&NV Hà 
Nội) chủ trì, đã đem lại những nhận thức chân thực, sinh động và giá trị về EU.  

Toàn bộ dữ liệu phân tích, nghiên cứu được thực hiện trong năm 2008 và nửa đầu 
năm 2009. Cuốn sách cũng so sánh những kết quả, phát hiện từ giai đoạn đầu của 
dự án được thực hiện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan 
vào năm 2006 (xuất bản năm 2007).  

Những kết quả nghiên cứu được công bố của dự án “EU qua con mắt của châu Á” 
có giá trị rất lớn đối với các nhà hoạch định chính sách và những nhà lãnh đạo ở cả 
châu Âu và châu Á, cung cấp những khuyến nghị thiết yếu đối với EU, chính phủ 
các quốc gia châu Á, giới truyền thông và mối quan hệ lâu đời giữa hai khu vực. 
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