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TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Trên cơ sở hệ thống hóa các quan niệm về đời sống văn hóa của các nhà nghiên 

cứu đi trước, luận án đã đưa ra khái niệm, cấu trúc của đời sống văn hóa làm cơ sở 

nghiên cứu. 

Nhận diện việc phụng thờ Lý Nam Đế ở vùng châu thổ Bắc Bộ một cách hệ 

thống và toàn diện qua các thành tố: truyền thuyết/thần tích – di tích – lễ hội. 

Khẳng định vai trò tích cực của việc phụng thờ Lý Nam Đế đối với cư dân vùng 

châu thổ Bắc Bộ thông qua các phương diện: chủ thể và nhu cầu văn hóa; hoạt động 

văn hóa và các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể của đời sống văn hóa. 

Nhìn nhận xu hướng vận động và biến đổi của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong 

đời sống đương đại; nhìn nhận việc phụng thờ Lý Nam Đế trong tương quan với tín 

ngưỡng thờ anh hùng của người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ; đặt ra những vấn đề nhằm 

giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của việc phụng thờ Lý Nam Đế trong bối 

cảnh xã hội hiện nay. 
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