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Giải thưởng Bùi Xuân Phái vinh danh nhà nghiên cứu Giang
Quân
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TTO - Chiều 23-9, tại Hà Nội, báo Thể thao & Văn hóa và Quỹ Bùi Xuân Phái tổ chức lễ trao giải
và công bố kết quả giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 8 - năm 2015.

Nhà nghiên cứu văn hoá Giang Quân nhận Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh: V.V.Tuân

Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội năm nay vinh danh nhà nghiên cứu về Hà Nội Giang Quân - người được coi
như “cuốn từ điển sống về Hà Nội”.

Ông Giang Quân chia sẻ dù sinh ra ở Cẩm Giàng (Hải Dương), nhưng từ khi cả gia đình dọn lên Hà Nội năm 1950,
ông đã “phải lòng” văn hoá Kẻ Chợ, si mê văn hiến Thăng Long.

Ông Giang Quân là tác giả của hơn 30 đầu sách chuyên khảo về đất và người Hà Nội. Ông đã được TP Hà Nội trao
tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô”.

Ở tuổi gần 90, trải qua ba lần tai biến, hiện đã bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn, nhưng ông vẫn tiếp tục viết sách về
HN.

Cuốn sách về phong tục, tập quán, lễ hội vùng Hà Nội mở rộng sẽ được tác giả Giang Quân cho ra mắt độc giả trong
thời gian tới.
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Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội vinh danh “Đề án nghiên cứu phục dựng không gian điện Kính Thiên” tại Trung
tâm Hoàng thành Thăng Long của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. Đề án này đặt mục tiêu phục
dựng lại từng bước bằng không gian 3D Toà chính điện Kính Thiên, cùng với các bộ phận kiến trúc lân cận khác như
cửa Đoan Môn, Hậu Lâu, sân Đan Trì, tường Hành cung…

Giải Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội vinh danh việc thành lập trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô (do UBND
TP HN và Đại học Quốc gia HN chủ trì). Trung tâm này có nhiệm vụ nghiên cứu sự phát triển toàn diện của Thủ đô
Hà Nội trong những năm tới, trên nhiều lĩnh vực: khoa học, xã hội, giáo dục, văn hóa, môi trường sống… Trung tâm
cũng hướng đến việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các công tác nghiên cứu
khoa học, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội vinh danh các tác phẩm: Sách ảnh “Hà Nội - Capital City” do chuyên gia người
Đức Michael Waibel chủ biên, với phụ đề bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Đức, bao gồm 600 bức ảnh, phản ánh muôn
mặt Thủ đô Hà Nội đương đại; Chùm tác phẩm của nhà văn Trần Chiến về Hà Nội gồm tiểu thuyết “Cậu ấm” và tập
tạp văn “A, đây rồi, Hà Nội 7 món”.
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