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TÓM TẮT VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

- Tên luận án:  

Biến đổi của văn hoá quan họ Bắc Ninh trong thời kỳ hiện nay  
- Chuyên ngành: Văn hóa học                  Mã số: 6231 0640  

- Nghiên cứu sinh: Hà Chí Cường  

- Người hướng dẫn khoa học:                  1. PGS.TS. Lê Văn Toàn  

                        2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hương  
- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  

 

TÓM TẮT ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện cơ sở 

lý luận và thực tiễn về biến đổi văn hóa quan họ gắn với giai đoạn hiện 

nay của đất nước. 

Trên cơ sở hệ thống hóa các quan niệm về văn hóa quan họ, luận 

án đưa ra khái niệm, cơ cấu của văn hóa quan họ để làm cơ sở ghiên cứu 

về văn hóa quan họ Bắc Ninh.  

Luận án cũng là công trình công phu khảo sát, tổng hợp, đánh giá 

và rút ra thành những đặc điểm cơ bản bức tranh biến đổi của văn hóa 

quan họ nói chung và văn hóa quan họ Bắc Ninh nói riêng, về xu hướng 

vận động, phát triển của văn hóa quan họ, về bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hóa quan họ trong bối cảnh mới. 

Kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ là nguồn tài liệu tham 

khảo cho những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy về vấn đề 

liên quan tới biến đổi văn hóa truyền thống nói chung, biến đổi VHQH 

nói riêng. 

Hà Nội, ngày 17. 7. 2018  

 

Người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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Hà Chí Cường 

 

   

   


