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Được hỗ trợ bởi

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BÀI GIẢNG
‘Chủ nghĩa thực dân về dữ liệu - Sự xói mòn của xã hội số’
1. Karl Marx (1818 - 1883)
là một nhà triết học, nhà kinh tế học, nhà sử học, nhà xã hội học, nhà lý luận chính trị, nhà báo và
nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa người Đức.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
2. Charles Dickens (1812 - 1870)
là một nhà văn và nhà phê bình xã hội người Anh. Ông đã tạo ra một số nhân vật hư cấu nổi tiếng
nhất thế giới và được nhiều người coi là tiểu thuyết gia vĩ đại nhất của thời đại Victoria. Các nhà phê
bình và học giả đã công nhận ông là một thiên tài văn học.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
3. Ulises A. Mejias
là Giáo sư, Giám đốc Viện Tương tác Toàn cầu tại SUNY Oswego. Các công trình nghiên cứu của ông
tập trung vào các nghiên cứu phản biện về Internet, triết học và xã hội học về công nghệ, và kinh
tế chính trị của truyền thông kỹ thuật số.
https://www.oswego.edu/communication-studies/content/ulises-mejias
https://blog.ulisesmejias.com/
4. Karl Paul Polanyi (1886 - 1964)
là một nhà sử học kinh tế, nhà nhân chủng học kinh tế, nhà xã hội học kinh tế, nhà kinh tế chính trị,
nhà xã hội học lịch sử và nhà triết học xã hội người Áo-Hung. Ông được biết đến với sự phản đối tư
tưởng kinh tế truyền thống. Trong cuốn sách Sự chuyển đổi vĩ đại, ông cho rằng sự xuất hiện của các
xã hội dựa trên thị trường ở châu Âu hiện đại không phải là tất yếu mà có tính lịch sử. Polanyi được
nhớ đến nhiều nhất với tư cách là người khởi xướng chủ nghĩa thực chất, một phiên bản văn hóa của
kinh tế học, nhấn mạnh cách các nền kinh tế gắn kết với xã hội và văn hóa. Ý kiến này trái ngược
với kinh tế học chính thống nhưng phổ biến trong nhân học, lịch sử kinh tế, xã hội học kinh tế và
khoa học chính trị.
https://vi.vvikipedla.com/wiki/Karl_Polanyi
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5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)
là một nhà triết học người Đức và được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong chủ
nghĩa duy tâm Đức. Ông cũng được coi là một trong những nhân vật cơ bản của triết học phương Tây,
với ảnh hưởng của ông mở rộng đến toàn bộ các vấn đề triết học đương đại, từ mỹ học, bản thể học
đến chính trị, cả trong phân tích và truyền thống lục địa.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

