Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Dân
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia - Sự thật
Nơi xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Môn loại: 320/320.1
Chính trị là một nội dung quan trọng nhất của đời sống xã hội, vì thế địa chính trị cũng có thể được coi là
lĩnh vực thiết yếu của đường lối phát triển quốc gia và đường lối quan hệ quốc tế.
Thuật ngữ địa chính trị xuất hiện vào đầu thế kỷ XX, chỉ nghệ thuật, cách thức sử dụng quyền lực hay ảnh
hưởng chính trị trên một phạm vi lãnh thổ nhất định. Thuật ngữ này nhanh chóng được sử dụng bởi các nhà khoa học chính trị, địa
lý, lịch sử, môi trường và xã hội học. Trong lịch sử thế giới, các lý thuyết địa chính trị ảnh hưởng rất lớn của đến đường lối đối nội và
đối ngoại của một quốc gia.
Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Địa chính trị trong
chiến lược và chính sách phát triển quốc gia của PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Nội dung cuốn sách hệ thống hóa lại các quan điểm
và lý thuyết địa chính trị, làm rõ bản chất và vị thế khoa học của địa chính trị, từ đó đưa ra nhận thức đúng đắn về lĩnh vực này.
Nội dung cuốn sách gồm bốn chương:
Chương một - Khái niệm và định nghĩa
Chương hai - Một số xu hướng lý thuyết và thực hành địa chính trị trên thế giới
Chương ba - Quan điểm địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia của một số nước và khu vực chủ
chốt trên thế giới
Chương bốn - Một số kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam
Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

