
Trong những năm gần đây, khi công
nghệ kỹ thuật số trở nên phổ biến và
đời sống trên không gian mạng, điền
dã kỹ thuật số (digital ethnography)
đã trở thành một thực hành quan
trọng trong nghiên cứu văn hóa-xã
hội. 
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Tọa đàm:

 THỰC HÀNH ĐIỀN DÃ KỸ THUẬT SỐ: CÁC VẤN ĐỀ VỀ
CÔNG NGHỆ, ĐẠO ĐỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP

Ngày 19/03/2022, Cộng đồng
chuyên môn (COP) Văn hóa và
Truyền thông Xuyên quốc gia và Bộ
môn Quốc tế học, Khoa Ngôn ngữ &
Văn hóa các nước nói Tiếng Anh đã
phối hợp tổ chức buổi tọa đàm trực
tuyến với chủ đề “Thực hành Điền
dã Kỹ thuật số: Các vấn đề về Công
nghệ, Đạo đức và Phương pháp”
(Practicing Digital Ethnography:
Ethical, Technological, and
Methodological Considerations).
Buổi tọa đàm đã thu hút hơn  150
đại biểu tham dự.

Điền dã kỹ thuật số là gì? Môi trường,
chủ thể, thực hành kỹ thuật số đã thay
đổi phương pháp nghiên cứu điền dã như
thế nào? Áp dụng phương pháp này với
công nghệ kỹ thuật số (máy tính, điện
thoại, app, trò chơi, môi trường thực tế
ảo, dữ liệu và thuật toán, công nghệ mới,
v.v.) như thế nào? Những công nghệ kỹ
thuật số trên đã mở rộng và cho ta những
suy tư gì về phương pháp điền dã? Đó là
những câu hỏi tọa đàm đã đưa ra các giải
đáp cho các đại biểu tham dự.
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