
 
 

Thành phố Ishimaki, Tỉnh Miyagi, 25/03/ 2011, ảnh: Toru Takanarita 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
   04 tháng 3 năm 2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
08:00 – 12:00 Thứ 7 ngày 10 tháng 3 tại Thư viện Quốc Gia Việt Nam, Hà Nội 
08:00 – 12:00 Thứ 2 ngày 12 tháng 3 tại Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM 
 
Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam xin trân trọng 
tổ chức buổi trình chiếu phim tư liệu và thuyết trình “Một ký ức về trận đại địa chấn miền Đông 
Nhật Bản ngày 11.3” tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  
 
Cơn địa chấn mạnh 9 độ richter xảy ra tại bờ biển Thái Bình Dương đã làm rung chuyển vùng Đông 
Bắc Nhật Bản vào thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2011. Trận động đất lớn thứ 4 thế giới trong hai thế kỷ 
20 & 21 này đã gây nên trận sóng thần kinh hoàng cướp đi mạng sống của 15,854 người, làm bị 
thương 6,023 người và khiến cho 3,276 người bị mất tích (theo thống kê vào ngày 2/3/2012, nguồn: 
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản). 
 
Nhờ sự giúp đỡ to lớn từ bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam, những người dân ở vùng Đông Bắc 
Nhật Bản đang cố gắng để vượt qua những khó khăn và nỗ lực để mang đến sự hồi phục cho vùng 
Đông Bắc Nhật Bản một cách sớm nhất, dù công cuộc khôi phục vẫn đang được tiến hành.  
 
Nhân dịp kỷ niệm một năm thảm họa động đất ngày 11.3 tại miền Đông Nhật Bản, chương trình này 
được tổ chức với mục đích cung cấp những thông tin cập nhật nhất về tình hình hiện tại và sự khôi 
phục của những khu vực bị ảnh hưởng, cũng như những bài học và các vấn đề mà chúng ta học được 
từ sự trải nghiệm này.  
 
Đầu tiên, chúng ta sẽ nhìn lại thảm họa này thông qua những thước phim tư liệu trên DVD với phụ 
lục Tiếng Việt. Sau đó, GS.Toru Takanarita của trường Đại học Sendai sẽ trò chuyện về những bài 
học mà chúng ta đã học được, theo sau đó là bài thuyết trình của GS. Taro Igarashi, trường Đại học 
Tohoku (Đại học Đông Bắc) về vai trò của hoạt động kiến trúc trong và sau trận động đất ngày 11.3. 
Cả hai bài thuyết trình sẽ được trình bày bằng tiếng Nhật với phiên dịch đồng thời bằng Tiếng Việt. 
Chương trình vào cửa tự do, tuy nhiên đăng ký trước được khuyến khích.  
 
Mọi thắc mắc về chương trình và phỏng vấn giáo sư thuyết trình, xin vui lòng liên hệ:  
Ms. Hà Nguyên (0168-741-6886) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138)   
Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 

Trình chiếu DVD và Thuyết trình: 
“Một ký ức về trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản ngày 11. 3 



 
 

 
07:30 – 08:00 Đăng ký 
 
08:00 – 08:05 Diễn văn khai mạc 
 
08:05 – 09:05  Trình chiếu phim tư liệu DVD với phụ đề Tiếng Việt 

“Lòng biết ơn của chúng tôi đối với tình hữu nghị của thế giới  
- Một ký ức về trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản ngày 11.3” 
 

09:10 – 10:10 Thuyết trình “Bài học từ trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản ngày 11.3” 
 GS. Toru Takanarita (Đại học Sendai, Nhật Bản) 
 
10:10 – 10:30 Giải lao 
 
10:30 – 11:30 Thuyết trình “Hậu 11.3: Kiến trúc & Đô thị” 
 GS. Taro Igarashi (Đại học Tohoku, Nhật Bản) 
 
11:30 – 12:00 Hỏi và đáp   

■ Thông tin về chương trình                                                                          
 
Hà Nội 
 
Địa điểm: Phòng Hội nghị (tầng 6 nhà D), Thư viện Quốc Gia Việt Nam 
 31 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
Thời gian: 08:00 – 12:00 Thứ 7 ngày 10 tháng 3 năm 2012 
 
 
Tp. Hồ Chí Minh 
 
Địa điểm: C103, Nhà C, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, ĐHQG TP. HCM 
 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
 
Thời gian: 08:00 – 12:00 Thứ 2 ngày 12 tháng 3 năm 2012  
 
 
Chương trình (tương tự ở hai thành phố): 

 
 
 
 

 



 
 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 
 

TAKANARITA Toru / 高成田 享 
 

Giáo sư 
Đại học Sendai  
 
Sinh năm 1948 

 
Trình độ học vấn 
 

Tốt nghiệp Khoa Kinh tế học, trường Đại học Tokyo 
 

Tiểu sử 
 

Nguyên Cục trưởng của thời báo Asahi tại thành phố Ishimaki, tỉnh Miyagi (2008-2011). Ông 

từng là thành viên của ban biên tập (2002-2008) và là Cục trưởng của Tổng cục Hoa Kỳ tại 

Washington (1998-2002).  Ông cũng từng làm phóng viên cho chương trình nổi tiếng “News 

Station” (“Trạm tin tức”) trên kênh truyền hình Asahi (1996-1997).  Sau thảm họa động đất và 

sóng thần ngày 11/3 tại vùng Đông Bắc Nhật Bản, ông được ủy nhiệm làm thành viên của Hội 

đồng Tái thiết khu vực thảm họa được thành lập bởi Chính phủ Nhật Bản. Ông đã thành lập nên 

quỹ cho trẻ em mồ côi có tên gọi “Quỹ dành cho trẻ em là nạn nhân của trận động đất vùng Đông 

Bắc Nhật Bản”.  

 
Sách đã xuất bản (tuyển chọn) 
 

Sakana kisha ga mita daishinsai   『さかな記者が見た大震災 石巻讃歌』 
[Sự tôn kính dành cho Ishinomaki] (NXB Kodansha, 2012) 
 
America kaitai zensho 『アメリカ解体全書』 
[Tổng quan về chính sách của Hoa Kỳ] (Sách bán chạy, 2003) 
 
Disneyland no keizai gaku 『ディズニーランドの経済学』 
[Kinh tế học của khu vui chơi giải trí Tokyo Disneyland] (NXB Asahi shimbunsha, 1983) 
 

 
 

  



 
 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN 
 

IGARASHI Taro / 五十嵐 太郎 
 

Nhà nghiên cứu về lịch sử kiến trúc, nhà phê bình kiến trúc 
 
Giáo sư 
Bộ môn Kiến trúc và Khoa học Xây dựng 
Trường Cao học Kỹ thuật, Đại học Tohoku  
 
Sinh năm 1967 

 
Trình độ học vấn 
 

Tiến sĩ Kỹ thuật, Đại học Tokyo, 1997 
 

Tiểu sử 
 

Giám đốc chỉ đạo nghệ thuật của chương trình “Aichi Triennale 2013”. Vào năm 2008, ông được 

ủy nhiệm làm đại biểu cho gian hàng của Nhật Bản tại Hội chợ Kiến trúc Venice Architecture 

Biennale 2008 tại Ý. Kiến thức sâu rộng của ông không giới hạn chỉ trong khuôn khổ về lịch sử 

kiến trúc mà còn được mở rộng ra các lĩnh vực khác như phim hoạt hình, game, và điện ảnh. Ông 

luôn được mời làm giám khảo cho rất nhiều giải thưởng liên quan đến thiết kế, kiến trúc, v.v ở 

Nhật Bản.   

 
Sách đã xuất bản (tuyển chọn) 
 

- Hisaichi wo arukinagara kangaeta koto  『被災地を歩きながら考えたこと』 
[Những gì tôi nghĩ tới khi tôi đi quanh những khu vực bị thảm họa] (Nhà sách Misuzu, 2011) 

- Eiga teki kenchiku / Kenchiku teki eiga 『映画的建築/建築的映画』 
[Kiến trúc và Điện Ảnh] (NXB Shunjusha, 2009) 

- Kekkonshiki kyokai no tanjo 『「結婚式教会」の誕生』 
[Sự ra đời của lễ cưới ở nhà thờ] ( NXB Shunjusha, 2007) 

- Mienai shinsai 『見えない震災 建築・都市の強度とデザイン』 
[Động đất vô hình] (Biên tập) (Nhà sách Misuzu, 2006) 

- Gendai kenchiku no perspective 『現代建築のパースペクティブ』 
[Quan điểm về kiến trúc đương đại] (NXB Kobunsha, 2005) 

- Kabobi toshi 『過防備都市』 
[Thành phố của sự phòng vệ quá mức] (NXB Chuokoronshinsha, 2004) 

- Senso to kenchiku 『戦争と建築』 
[Chiến tranh và kiến trúc] (NXB Shobunsha, 2003) 

- Shin-shukyo to Kyodai kenchiku  『新宗教と巨大建築』 
[Những tín ngưỡng mới và công trình kiến trúc khổng lồ] (Tokyo: NXB Kodansha, 2001) 

- Owari no kenchiku / Hajimari no kenchiku  『終わりの建築/始まりの建築』 
[Kiến trúc của sự kết thúc/ Kiến trúc của sự khởi đầu] (Tokyo: NXB INAX, 2001) 

 


