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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

I. Mở đầu 

1. Họ và tên tác giả: Cao Thanh Phước 

2. Tên luận án: Phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi khu vực Tây Nguyên 

3. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin-Thư viện;          Mã số: 62320203 

4. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 

II. Nội dung 

 1. Mục đích v  đối tượng   hi   c u của luận án  

+                      

Đề tài được thực hiện nhằm đề  u t m  h nh t  ch c và các giải pháp phát triển 

văn hóa đọc cho thiếu nhi khu vực Tây Nguyên; từ đó tạo cơ sở, nền móng v ng ch c 

cho sự ph t triển, hoàn thiện văn hóa đọc cho c c  m.  

+               hạm vi nghiên c u  

Luận án nghiên c u c c  iểu hiện về văn hóa đọc của thiếu nhi khu vực Tây 

Nguyên (gồm các tỉnh Đ c L c, Đ c Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng) ở độ tu i 

từ 6 đến 15 tu i và c c hoạt động ph t triển văn hóa đọc cho c c  m chủ  ếu trong hệ 

thống TVCC c ng với sự t c động của gia đ nh, nhà trường và một số cơ quan, t  ch c 

 h c tr n địa  àn  hu vực Tâ  Ngu  n. Thời gian nghi n c u từ năm      đến năm 

2015. 

2. Phươ   pháp   hi   c u  

Thu thập, phân t ch và t ng hợp tài  iệu, số  iệu; thống kê, điều tra    hội học 

 ằng phiếu, quan sát, phỏng v n… 

3. Các kết quả chính của luận án 
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+ Tác giả đ  nghiên c u, 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 v n đề này. Phân tích ảnh hưởng của văn hóa đọc đối với sự ph t triển của   a 

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

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

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

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

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

Nguyên của hệ thống TVCC Tâ  Nguyên, các t  ch c, đoàn thể, nhà trường và gia 

đ nh của c c  m thiếu nhi ở Tây Nguyên. 

+ Đề xu t m  h nh t  ch c và các giải pháp phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi 

khu vực Tây Nguyên.  

4. Ý   hĩa khoa học và thực tiễn 

+ Ý    ĩa k oa  ọc  

- Luận án góp phần làm sáng tỏ thêm bản ch t của văn hóa đọc, trong đó t m 

hiểu các thành tố của văn hóa đọc như: năng  ực định hướng đến tài  iệu,    năng   nh 

hội tài liệu, th i độ  ng    văn hóa với tài  iệu   àm rõ các yếu tố t c động đến văn hóa 

đọc. 

- Phân t ch đặc điểm tâm sinh    của l a tu i thiếu nhi, tr n cở sở đó  àm r  vai 

tr  của thư viện với sự phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi và t c động của văn hóa 

đọc đến sự phát triển của   a tu i thiếu nhi như: ph t triển nhân c ch, đạo đ c  ph t 

triển tr  tuệ và hoạt động học tập  ph t triển năng  ực th m m . 

+ Ý    ĩa   ực tiễn  

- Luận án đóng góp nh ng căn c  khoa học  àm cơ sở tham khảo cho các c p 

  nh đạo trong việc hoạch định ch nh s ch văn hóa nói chung, chính sách về văn hóa 

đọc cho thiếu nhi Tâ  Ngu  n nói ri ng. 

- T  ch c một m  h nh ph t triển văn hóa đọc cho thiếu nhi  hu vực Tâ  

Ngu  n tr n cơ sở tăng cường mối liên hệ gi a thư viện-nhà trường-gia đ nh. 

- Nâng cao ch t  ượng hoạt động của c c TVCC, c c trung tâm văn hóa thanh 
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thiếu niên, các nhà xu t bản, các công ty phát hành sách và hệ thống thư viện trường 

học nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi Tây Nguyên. 

 - B  sung vào nội dung giảng dạy của c c trường đào tạo ngành Khoa học Thư 

viện và c c ngành học  h c có  i n quan. 

         

                Hà Nội, 2017 

                 N ười hướ   dẫ  khoa học                                  N hi   c u si h 

 

 

 

TS. Chu N ọc Lâm        PGS.TS. Trầ  Thị Mi h N uyệt       Cao Tha h Phước  

 

 

Xác  hậ  của cơ sở đ o tạo   

 

 


