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Sáng ngày 5/10 tại Hội trường Tầng 8, Nhà E Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV)
đã phối hợp với Đại sứ quán Ireland tổ chức buổi
công chiếu bộ phim "Losing Alaska" trong khuôn khổ
Liên hoan phim về Thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam.
Sự kiện do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam điều
phối, với sự tham gia tổ chức của nhiều đại sứ quán
các nước châu Âu, châu Á và châu Mỹ La-tinh.

Trong phát biểu khai mạc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn đã
gửi lời cảm ơn sự quan tâm, ưu ái của Đại sứ quán
Ireland dành cho nhà trường. Bởi đây là lần đầu tiên
Liên hoan phim về Thiên nhiên được tổ chức tại hai
thành phố lớn của Việt Nam và trong hai suất chiếu
phim cho sinh viên thì trường ĐHKHXH&NV được lựa
chọn. Qua bộ phim này chắc chắn sinh viên tiếp cận
được những thông tin mới, hình ảnh sống động về
vấn đề môi trường đang diễn ra rất gay gắt trên
phạm vi toàn cầu. Hi vọng rằng, qua những cách
truyền tải rất sinh động và hấp dẫn này, thông điệp
về chung tay bảo vệ môi trường sẽ đến được đông
đảo các em sinh viên, có tác động làm thay đổi thói
quen ảnh hưởng xấu đến môi trường, góp phần
chung tay giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu. 
Xem thêm

Tham dự buổi chiếu phim có
GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu
trưởng trường ĐH KHXH&NV),
ông Alan McGreevey (Bí thư
thứ hai Đại sứ quán Ai len);
TS. Nguyễn Thị Anh Thu
(Trưởng ban Hợp tác và Phát
triển, ĐHQGHN), đại diện lãnh
đạo phòng Hợp tác và Phát
triển, Chính trị và Công tác
học sinh sinh viên, cùng các
giảng viên các khoa/bộ môn
và gần 400 sinh viên từ năm
thứ nhất đến năm thứ 4 của
trường.
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GS.TS Hoàng Anh Tuấn phát biểu khai mạc
buổi công chiếu bộ phim Losing Alaska

Ông Alan McGreevey chia sẻ nhiều thông tin về
tuần lễ chiếu phim về môi trường và bộ phim

Losing Alaska
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