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TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 + Tác giả đã nghiên cứu, hệ thống hóa quan điểm của các nhà khoa học trong 

và ngoài nước về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; từ đó đưa ra quan điểm của 

mình về vấn đề nà   Ph n t ch ảnh hư ng của văn hóa đọc đối với sự ph t triển của  ứa 

tu i thiếu nhi và vai trò của thư viện với sự phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi. 

+ Khảo s t, ph n t ch và đ nh gi  thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhi   Tây 

Nguyên thông qua các  iểu hiện của văn hóa đọc   c c    như: năng  ực định hướng 

đến tài  iệu,    năng   nh hội tài liệu, th i độ ứng    với tài  iệu  

+  hảo s t, đ nh gi  c c hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi T   

Nguyên của hệ thống TVCC T   Ngu  n, c c t  chức, đoàn thể, nhà trường và gia 

đ nh của c c    thiếu nhi   Tây Nguyên. 

+ Đề xuất    h nh t  chức phối h p,  ết h p giữa thư viện, nhà trường và gia 

đ nh với vai trò trung t    à thư viện trong việc ph t triển văn hóa đọc cho các em 

thiếu nhi Tây Nguyên. 
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+ Đề xuất một hệ thống các giải pháp tích cực, đồng bộ để ph t triển văn hóa 

đọc cho thiếu nhi T   Ngu  n như:  

- Tăng cường hoạt động giáo dục văn hóa đọc cho thiếu nhi trong hệ thống 

TVCC;  

- Đa dạng hóa các hình thức hướng dẫn đọc trong thư viện trường ph  thông;  

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về văn hóa đọc trong 

cộng đồng   

- Nâng cao chất  ư ng xuất bản phẩm cho lứa tu i thiếu nhi   

- Phối h p chặt chẽ giữa thư viện, nhà trường và gia đ nh  

- Khuyến  h ch c c t  chức, cá nhân tài tr  cho c c hoạt động phát triển văn 

ho  đọc cho thiếu nhi T   Ngu  n  
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