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TÓM TẮT  

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 

 Luận án đưa ra quan niệm của tác giả về văn hóa đọc, phát triển văn 

hóa đọc 

 Nghiên cứu kỹ đặc điểm tự nhiên, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 

các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như là những yếu tố đặc thù ảnh hưởng 

tới văn hóa đọc, phát triển văn hóa đọc ở vùng này. 

 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng văn hóa đọc của người dân ở 

các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá khách quan về các mặt mạnh mặt yếu 

và nguyên nhân. 

 Luận giải vai trò của nhà nước, các loại thư viện khác nhau, các tổ chức 

liên quan trong phát triển văn hóa đọc ở vùng này.  

 Đề xuất các giải pháp mang tính khả thi để thực hiện được định hướng 

phát triển văn hóa đọc ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, đặc biệt vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./. 
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