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Chia sẻ Bạn thích bài này.

Thứ 4, 19:01, 23/09/2015

VOV.VN - Với hơn 30 đầu sách chuyên khảo về đất và người Hà Nội, nhà nghiên cứu Giang Quân đã vinh
dự được nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái 2015.
Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ra đời vào tháng 8/2008, nhân kỷ

250.000

niệm 85 năm ngày sinh của danh họa Bùi Xuân Phái. Đây cũng là một giải thưởng
nhằm tìm tòi, phát hiện và tôn vinh những tác giả, tác phẩm, việc làm, ý tưởng có (https://www.facebook.com
chất lượng, gắn bó và thấm đượm một tình yêu với Hà Nội.
/vovonline)
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Năm nay, giải thưởng lớn của Bùi Xuân Phái đã được trao cho một gương mặt rất

XEM NHIỀU NHẤT

gần gũi và thân quen với người Hà Nội – nhà nghiên cứu Giang Quân. Ông được

(CATEGORY.HTML)

bạn bè trong giới nghiên cứu mệnh danh là “Cuốn từ điển sống về Hà Nội”, với hơn
30 đầu sách chuyên khảo về đất và người Hà Nội. Trong đó có những cuốn như:

Xem ngay

Tin khác (/)

“Khâm Thiên gương mặt cuộc đời”, “Trò chơi trò diễn dân gian vùng Hà Nội”, “Từ
điển đường phố Hà Nội”…
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(/van-hoa-giai-tri/dienvien-minh-thu-tugai-nhay-den-nudai-gia-giau-co433872.vov)
Diễn viên Minh Thư:
Từ “gái nhảy” đến nữ
đại gia giàu có 
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Nhà nghiên cứu Giang Quân
Các tác phẩm giàu tính địa chí của ông chính là kết quả của một quá trình nghiên
cứu, điền dã chỉn chu, bền bỉ về Hà Nội suốt cả cuộc đời; trở thành những cuốn
cẩm nang để độc giả có thể tra cứu hay đi sâu vào khai phá các giá trị văn hóa Hà
Thành.
Nhà nghiên cứu Giang Quân năm nay đã 89 tuổi. Trải qua 3 lần tai biến khiến ông
tưởng “mình phải rời xa Hà Nội”, song bệnh tật có thể khiến đôi chân ông tê liệt
nhưng không thể làm tình yêu của ông với Hà Nội ngưng nghỉ.
Ông tâm sự: “Tôi sinh ra ở Cẩm Giàng (Hải Dương). Dù không phải người Hà Nội
gốc nhưng tôi đích thực là người Hà Nội bằng tình yêu. Tôi đến với kinh kỳ như một
cái duyên. Tôi “phải lòng” văn hóa Kẻ Chợ, si mê văn hiến Thăng Long. Để rồi từ
1950, tất cả các tác phẩm của tôi đều viết về Thăng Long – Hà Nội”.
Dù trên giường bệnh, ông vẫn tiếp tục viết những cuốn sách về Hà Nội bằng những
ký ức đồ sộ. Trong đó, cuốn ông tâm đắc nhất là về phong tục, tập quán lễ hội vùng
Hà Nội mở rộng. Cuốn sách sắp hoàn thành và sẽ được ra mắt khán giả trong thời
gian tới.
Nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội, nhà nghiên cứu Giang Quân
rất xúc động: “Tôi và họa sĩ Bùi Xuân phái đã công tác với nhau 20 năm. Tôi rất xúc
động khi nhận được giải thưởng này. Qua 70 năm cầm bút, giống như bây giờ tôi
mới nhận được sự công nhận của Hà Nội”.

Trương Ngọc Ánh Kim Lý tay trong tay
tại Liên hoan phim
Kim Kê  (/vanhoa-giai-tri/truongngoc-anh-kim-lytay-trong-tay-tailien-hoan-phim-kimke-433607.vov)
Những bà mẹ
Hollywood có hình
thể “trông mòn con
mắt“  (/vanhoa-giai-tri/nhungba-me-hollywoodco-hinh-the-trongmon-conmat-433728.vov)
Thương Tín và bi hài
câu chuyện “cha già
nuôi con mọn“ (/vanhoa-giai-tri/thuongtin-va-bi-haicau-chuyen-cha-gianuoi-conmon-434001.vov)

(/van-hoa-giai-tri/milla-jovovich-tro-lai-trongphan-cuoi-cua-resident-evil-434020.vov)
Milla Jovovich trở lại trong phần cuối của
“Resident Evil“ (/van-hoa-giai-tri/milla-jovovichtro-lai-trong-phan-cuoi-cua-residentevil-434020.vov)
Thương Tín và bi hài câu chuyện “cha già nuôi
con mọn“ (/van-hoa-giai-tri/thuong-tin-va-bi-haicau-chuyen-cha-gia-nuoi-con-mon-434001.vov)
Top 7 Vietnam’s Next Top Model 2015 bất ngờ
được đến Singapore  (/van-hoa-giai-tri/top7-vietnams-next-top-model-2015-bat-ngo-duocden-singapore-433958.vov)
Lee Min Ho và Suzy bác tin đồn chia tay (/vanhoa-giai-tri/lee-min-ho-va-suzy-bac-tin-don-chiatay-433923.vov)

Xã hội (/xa-hoi/)

(/xa-hoi/vu-sap-nha-107-tran-hung-dao-suckhoe-nan-nhan-nam-vien-da-on-dinh-433965.vov)
Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn
nhân nằm viện đã ổn định (/xa-hoi/vu-sapnha-107-tran-hung-dao-suc-khoe-nannhan-nam-vien-da-on-dinh-433965.vov)
Nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà cổ Hà Nội: Do
thấm nước mưa nhiều ngày? (/xa-hoi/nguyennhan-ban-dau-vu-sap-nha-co-ha-noi-dotham-nuoc-mua-nhieu-ngay-433814.vov)
Thái Lan sẽ lập nhóm đặc trách điều tra vụ bắn
tàu cá Việt Nam (/xa-hoi/thai-lan-se-lap-nhomdac-trach-dieu-tra-vu-ban-tau-ca-viet-nam433797.vov)
Gia Lai: Kiên quyết chấm dứt việc đi lại bằng cáp
treo tự chế (/xa-hoi/gia-lai-kien-quyet-cham-dutviec-di-lai-bang-cap-treo-tu-che-434058.vov)

MỚI ĐỌC NHIỀU PHẢN HỒI NHIỀU
Bắt khẩn cấp U60 hiếp dâm bé gái 6 tuổi
(/tin-nong/bat-khan-cap-u60-hiep-dam-begai-6-tuoi-434048.vov)
Nhà nghiên cứu Giang Quân nhận giải Bùi
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Gia Lai: Kiên quyết chấm dứt việc đi lại bằng
cáp treo tự chế (/xa-hoi/gia-lai-kien-quyetcham-dut-viec-di-lai-bang-cap-treo-tu-che434058.vov)
Thể thao 24h: HLV Wenger chia tay vợ, trụ
cột HAGL đòi rời CLB (/the-thao/bong-da/thethao-24h-hlv-wenger-chia-tay-vo-tru-cot-hagldoi-roi-clb-434046.vov)
Điều tra vụ một nữ doanh nhân đột tử tại
Trung Quốc (/tin-24h/dieu-tra-vu-mot-nudoanh-nhan-dot-tu-tai-trungquoc-434017.vov)
(http://images.vov.vn/uploaded/phamthanh/2015_09_23
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Samui Grand Villa ...

Các cá nhân nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái 2015
Cũng trong buổi tổng kết và trao giải Bùi Xuân Phái – Vì Tình yêu Hà Nội 2015 diễn
ra vào chiều 23/9, BTC đã trao thêm 2 giải Tác phẩm, 1 giải Việc làm và 1 giải Ý
tưởng. Đặc biệt, đây là năm thứ 3 trong 8 mùa giải, dựa trên kết quả chấm của Hội
đồng Giám khảo, BTC đã phải “phá lệ” trao 2 giải thưởng ở hạng mục Giải Tác
phẩm. Điều đó, một lần nữa khẳng định rằng, xuyên qua bề nổi của cuộc sống đời
thường Hà Nội, vẫn luôn có những tình cảm nguyên vẹn, đích thực của những
người “ Vì tình yêu Hà Nội”./.

from

US$ 121
Book now!

Ảnh ngôi sao 24h: Siêu mẫu Nga hâm mộ
siêu sao Real Madrid  (/the-thao/hautruong/anh-ngoi-sao-24h-sieu-mau-nga-hammo-sieu-sao-real-madrid-433991.vov)
NATO bất ngờ thúc giục Ukraine tuân thủ
thỏa thuận Minsk (/thegioi/nato-bat-ngothuc-giuc-ukraine-tuan-thu-thoa-thuan-minsk434055.vov)
Nàng dâu thuê giúp việc “giám sát” mẹ chồng
(/tinh-yeu-gia-dinh/nang-dau-thue-giup-viecgiam-sat-me-chong-434027.vov)
Chồng trộn thuốc diệt cỏ vào nồi cơm để giết
vợ (/tin-nong/chong-tron-thuoc-diet-covao-noi-com-de-giet-vo-434051.vov)

Danh sách Giải Bùi Xuân Phái – Vì Tình yêu Hà Nội 2015
- Giải thưởng Lớn: Nhà nghiên cứu về Hà Nội Giang Quân
- Giải Tác phẩm (Gồm 2 tác giả đồng hạng): Tác phẩm “Hà Nội Capital” do TS

Malaysia bắt giữ 8 kẻ tình nghi liên quan đến
vụ đánh bom ở Bangkok (/thegioi/malaysiabat-giu-8-ke-tinh-nghi-lien-quan-den-vu-danhbom-o-bangkok-434050.vov)

Michael Waibel (Viện Địa lý - Đại học tổng hợp Hamburg làm Chủ biên), và
chùm 2 tác phẩm về Hà Nội gồm A đây rồi Hà Nội 7 món và Cậu ấm của nhà
văn Trần Chiến.

Quảng cáo

- Giải Việc làm: Việc Thành lập Trung tâm Hà Nội học và Phát triển thủ đô (Đại
học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội).
- Giải Ý tưởng: Đề án nghiên cứu phục dựng không gian Điện Kính Thiên tại

(/events/)

Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ
XII CỦA ĐẢNG (/event/tientoi-dai-hoi-lan-thu-xiicua-dang-481.vov)

Long – Hà Nội.

Thanh Thanh/VOV.VN

Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ
Luật Hình sự sửa đổi
(/event/lay-y-kien-vedu-thao-bo-luat-hinh-susua-doi-477.vov)
Hướng tới đại hội thi đua
yêu nước lần thứ IX (/event
/huong-toi-dai-hoi-thidua-yeu-nuoc-lan-thu-ix-

Bài liên quan
Bảo tàng gốm cổ Kim Lan được trao giải Bùi Xuân Phái (/van-hoa-giai-tri/baotang-gom-co-kim-lan-duoc-trao-giai-bui-xuan-phai-278385.vov)
Giải Bùi Xuân Phái xướng tên nhà nhiếp ảnh Quang Phùng (/van-hoa-giaitri/giai-bui-xuan-phai-xuong-ten-nha-nhiep-anh-quang-phung-277084.vov)
Trao giải thưởng Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội (/van-hoa-giai-tri/traogiai-thuong-bui-xuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-223151.vov)

468.vov)
VOV - Người và Nghề
(/event/vov-nguoi-va-nghe455.vov)
Xem thêm (/events/)

Trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội (/van-hoa-giai-tri/trao-giai-buixuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-184823.vov)
Trao giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội 2010” (/van-hoa-giaitri/trao-giai-thuong-bui-xuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-2010-153659.vov)

Video đ₫đ₫aang đ₫đ₫ưược xem nhiều
Messi và Neymar giúp Barca giành lại ngôi đầu bảng
từ tay Real
VOV.VN - Với chiến thắng 4-1 trước Levante, Barca đã trở lại ngôi đầu sau
1 ngày để Real tạm chiếm. Đáng chú ý trong trận này, Messi đã đá trượt
11m.

Kinh nghiệm lợi sữa, hết
đau tức sau đẻ
mauan.net

Con tôi đã được bú sữa
mẹ!!
mauan.net

Bạn bị đau tức vú, tắc tia
sữa, táo bón, căng thẳng
sau sinh, trẻ quấy khóc,
hãy đọc ngay

Mẹ chị xót con gái nên
chạy vạy khắp nơi để tìm
đủ mọi cách giúp chị...
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Thích và chia sẻ bài viết qua
Chia sẻ

0

1

0 Bản in (/Print.aspx?id=434083)
Tweet 

✉ Email

(https://www.facebook.com
/vovonline)

BÌNH LUẬN
NỘI DUNG

TAG : bùi xuân phái (/tags/bui-xuan-phai.vov), vì tình yêu hà nội (/tags/vi-tinh-yeu-ha-noi.vov),
nhà nghiên cứu giang quân (/tags/nha-nghien-cuu-giang-quan.vov)
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(/van-hoa-giaitri/thuong-tin-vabi-hai-cau-chuyencha-gia-nuoi-conmon-434001.vov)

(/van-hoa-giaitri/dien-vien-minhthu-tu-gai-nhayden-nu-dai-giagiau-co-433872.vov)

Thương Tín và bi hài
câu chuyện “cha già
nuôi con mọn“ (/vanhoa-giai-tri/thuongtin-va-bi-haicau-chuyen-cha-gianuoi-conmon-434001.vov)

Diễn viên Minh Thư:
Từ “gái nhảy” đến nữ
đại gia giàu có 
(/van-hoa-giaitri/dien-vien-minhthu-tu-gai-nhayden-nu-dai-giagiau-co-433872.vov)

DI SẢN (/DI-SAN/)

(/di-san/dung-vo-cai-luong-ve-vuatran-nhan-tong-bang-nguon-von-xahoi-hoa-427383.vov)
Dựng vở cải lương về vua Trần
Nhân Tông bằng nguồn vốn xã
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Lee Min Ho và Suzy
bác tin đồn chia tay
Milla Jovovich trở lại Top 7 Vietnam’s Next (/van-hoa-giai-tri/leemin-ho-va-suzytrong phần cuối của
Top Model 2015 bất
bac-tin-don-chia“Resident Evil“ (/van- ngờ được đến
tay-433923.vov)
hoa-giai-tri/millaSingapore  (/vanjovovich-tro-lai-trong- hoa-giai-tri/topphan-cuoi7-vietnams-next-topcua-residentmodel-2015-batevil-434020.vov)
ngo-duocden-singapore433958.vov)

ÂM NHẠC (/VAN-HOA/AM-

ĐIỆN ẢNH (/VAN-

NHAC/)

HOA/DIEN-ANH/)

(/van-hoa/am-nhac/dem-nhac-hanoi-xua-va-nay-tai-paris-ky-niem70-nam-quoc-khanh29-430713.vov)

(/van-hoa/dien-anh/everestcau-chuyen-tham-dam-tinh-nguoinoi-nguy-hiem-nhat-trai-dat430112.vov)

Đêm nhạc “Hà Nội xưa và nay”

“Everest” câu chuyện thấm đẫm

23.09.15 19:20

Nhà nghiên cứu Giang Quân nhận giải Bùi Xuân Phái ở tuổi 89

hội hóa (/di-san/dung-vo-cailuong-ve-vua-tran-nhantong-bang-nguon-von-xa-hoi-hoa427383.vov)
Nhà thờ lớn San Pietro - “Ngôi nhà”
của thượng đế  (/di-san/nha-tholon-san-pietro-ngoi-nha-cua-thuongde-433840.vov)
Khám phá Động đá Ajanta - Kho
tàng nghệ thuật Ấn Độ  (/di-san
/kham-pha-dong-da-ajantakho-tang-nghe-thuat-an-do433838.vov)
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là
di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
(/di-san/ruong-bac-thang-hoangsu-phi-la-di-san-van-hoa-phivat-the-quoc-gia-433334.vov)

http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nha-nghien-cuu-giang-quan-nha...

tại Paris kỷ niệm 70 năm Quốc
khánh 2/9 (/van-hoa/amnhac/dem-nhac-ha-noi-xuava-nay-tai-paris-ky-niem-70-namquoc-khanh-29-430713.vov)

tình người nơi nguy hiểm nhất
trái đất  (/van-hoa/dienanh/everest-cau-chuyentham-dam-tinh-nguoi-noi-nguyhiem-nhat-trai-dat-430112.vov)

Tương lai nào cho Đức Phúc sau
khi đăng quang Giọng hát Việt?
(/van-hoa/am-nhac/tuong-lai-naocho-duc-phuc-sau-khi-dang-quanggiong-hat-viet-433655.vov)

Jennifer Lawrence “kết đôi” cùng
Bradley Cooper  (/van-hoa/dienanh/jennifer-lawrence-ket-doicung-bradley-cooper-415239.vov)

Giọng hát Việt 2015: Mỹ Tâm giận
'bản sao' quên lời 'Nhé anh' 
(/van-hoa/am-nhac/giong-hat-viet2015-my-tam-gian-ban-saoquen-loi-nhe-anh-421381.vov)
Hồ Ngọc Hà “xin” hát trong đêm
nhạc tưởng nhớ Nhạc sĩ An
Thuyên (/van-hoa/am-nhac/hongoc-ha-xin-hat-trong-dem-nhactuong-nho-nhac-si-an-thuyen433920.vov)

Milla Jovovich trở lại trong phần
cuối của “Resident Evil“ (/vanhoa/dien-anh/milla-jovovich-tro-laitrong-phan-cuoi-cua-residentevil-434019.vov)
Diễn viên Minh Thư: Từ “gái nhảy”
đến nữ đại gia giàu có  (/vanhoa/dien-anh/dien-vien-minh-thu-tugai-nhay-den-nu-dai-gia-giau-co433871.vov)
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