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- Tên tác giả: Hà Chí Cường  

- 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  

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội  

Nội dung:  

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án  

1. 1. Mục đích nghiên cứu  

Luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết tiếp cận và phương pháp 

nghiên cứu biến đổi Văn hóa Quan họ; vận dụng khảo sát, đánh giá thực trạng biến 

đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, luận giải nguyên nhân và quy luật tác động tới quá 

trình biến đổi, khẳng định các giá trị của di sản văn hóa này trong đời sống văn hóa 

của người dân ở Bắc Ninh, làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá 

trị Văn hóa Quan họ trong giai đoạn hiện nay.  

1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận án. 

- Xây dựng một số khái niệm công cụ về Văn hóa Quan họ và những khái 

niệm liên quan; xác định các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu biến đổi Văn 

hóa Quan họ. 

- Phân tích thực trạng biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh qua một số thành 

tố cốt lõi. 

- Xác định nguyên nhân và dự báo xu hướng biến đổi của Văn hóa Quan họ 

Bắc Ninh.  

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng  

Dựa trên nguyên lý duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa 

Mác - Lênin để nhìn nhận sự biến đổi của Văn hóa Quan họ ở mỗi giai đoạn khác 

nhau như là một quy luật tất yếu, Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  

- Phương pháp khảo sát, điền dã thực địa;  

- Phương pháp điều tra định lượng;  

- Phương pháp điều tra định tính;  

- Phương pháp tập hợp và phân tích tài liệu thứ cấp.  

Và các phương pháp như lịch sử - logic; kiểm tra, so sánh, thống kê, đánh giá 

nhanh, kiểm tra độ tin cậy của thông tin,… 

3. Các kết quả chính và kết luận  

Kết quả:  

- Là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện cơ sở lí luận và 

thực tiễn về biến đổi Văn hóa Quan họ gắn với giai đoạn hiện nay của đất nước.  

- 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, 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 Văn hóa Quan họ nói riêng.  

Kết luận:  

1. Biến đổi văn hóa diễn ra trong nhiều lĩnh vực, khu vực khác nhau. Nghiên 

cứu về biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh hiện nay là việc làm cần thiết góp phần 

bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiến tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 5, khoá VIII.  

2. Đã xác định rõ tầm quan trọng của các khái niệm cốt lõi và cơ sở lí luận, 

phương pháp tiếp cận vấn đề trong quá trình luận giải, làm rõ bản chất của đối 

tượng nghiên cứu. Việc lượng hóa kết quả nghiên cứu bằng các con số, bảng biểu 

cụ thể, kết quả khoa học của công trình cho thấy các hiện tượng biến đổi trong Văn 

hóa Quan họ là thuyết phục, có thể kiểm chứng được. Xác định rõ khái niệm Người 

Quan họ hay là Con người Văn hóa Quan họ đều thống nhất chỉ Chủ thể sáng tạo 

và thực hành Văn hóa Quan họ.  

3. Văn hóa Quan họ đã trải qua quá trình biến đổi, phát triển không ngừng. 

Sự biến đổi này không chỉ diễn ra ở không gian, môi trường diễn xướng của Quan 

họ mà còn biến đổi ở chính nội tại của Văn hóa Quan họ như phương thức diễn 

xướng, phương thức thể hiện các bài bản Quan họ, ... Kết quả nghiên cứu của luận 

án đã chỉ ra rằng, nếu như trước đây, Quan họ chủ yếu hát cho nhau nghe trong 

phạm vi làng xã, phát triển trên nền tảng văn minh lúa nước kết hợp với các ngành 

nghề thủ công, tạo nên những làng Quan họ trù phú thì ngày nay chịu tác động của 

kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, đã bị sân khấu hóa, không còn đóng khung nhỏ 

hẹp mà đã bước ra vũ đài quốc tế, trở thành một thành phần của di sản văn hóa 

nhân loại.  

4. Việc nghiên cứu quá trình biến đổi và phát triển của Quan họ tương ứng 

với sự phát triển xã hội rồi trở lại nghiên cứu diện mạo và những giá trị truyền 

thống của nó trong sự so sánh, đối chiếu với nét mới, giá trị mới để định ra hướng 

đi, giúp Quan họ phát triển theo đúng quy luật khách quan, tích cực. Đây là việc 

làm đúng đắn và có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công trong công tác 

bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này gắn với đời sống xã hội nước nhà một 

cách bền vững qua mỗi giai đoạn khác nhau. Vì vậy, rất cần sự quan tâm của các 

cấp chính quyền, từ đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho 

người dân về giá trị của Văn hóa Quan họ.   

 

Giáo viên hướng dẫn 1 Giáo viên hướng dẫn 2 Nghiên cứu sinh 
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