TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
Họ tên NCS: Nguyễn Đắc Toàn
Tên đề tài luận án:
Nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh trong đời sống văn hoá đương đại
Chuyên ngành: Văn hoá học
Mã số: 9229040
Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Văn Tiến; TS. Lê Thị Minh Lý
Tên cơ sở đào tạo: Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
I. NỘI DUNG LUẬN ÁN
1. Mục đích nghiên cứu
Xác định được đặc trưng, bản chất của nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh, trong đó
làm rõ vai trò của họ trong đời sống văn hóa địa phương, cũng như trong việc
truyền bá và giữ gìn giá trị của Quan họ hiện nay. Cùng với đó, luận án sẽ tìm
hiểu xu hướng biến đổi và sinh hoạt của nghệ nhân Quan họ trong thời gian tới.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ nghệ nhân trong sinh hoạt văn hóa Quan họ truyền thống, từ danh
xưng, lối chơi cho đến những đặc trưng.
- Tìm hiểu thực trạng nghệ nhân Quan họ trong đời sống văn hóa đương đại.
- Làm rõ xu thế biến đổi trong lối chơi Quan họ của nghệ nhân.
3. Đối tượng nghiên cứu

Nghệ nhân Quan họ ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Nghệ nhân ở đây được
nhìn tương đối toàn diện về nhiều mặt (nhân thân, con đường vào nghề, quá trình
hành nghề, thế giới quan,…)
4. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Ở một số làng Quan họ có nghệ nhân.
- Phạm vi thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2017
5. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu liên ngành: Phương pháp điền dã Dân tộc học
(quan sát, ghi chép tổng quan, phỏng vấn hồi cố, chụp ảnh); Phương pháp nghiên
cứu trường hợp tức nghiên cứu một số nghệ nhân cụ thể; Phương pháp phân tích,
tổng hợp, so sánh, đối chiếu.

6. Các kết quả chính và kết luận của luận án
- Luận án góp phần vào nhận diện một cách khá toàn diện về nghệ nhân Quan
họ trong bối cảnh xã hội truyền thống và xã hội đương đại.
- Luận án góp phần lý giải con đường trở thành nghệ nhân Quan họ trong
truyền thống và trong xã hội hiện nay, chỉ ra xu thế biến đổi của nghệ nhân trong
đời sống văn hóa đương đại.
- Luận án góp thêm luận cứ về vị trí, vai trò của nghệ nhân trong sinh hoạt
Quan họ truyền thống ở địa phương.
- Kết quả nghiên cứu của luận án là nguồn tham khảo có sở cứ trong những
vấn đề có liên quan đến nghệ nhân Quan họ.
- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần khẳng định nghệ nhân Quan họ là
“báu vật nhân văn sống” ở nhiều khía cạnh, từ là người thực hành, người gìn giữ
và trao truyền di sản văn hóa Quan họ cho những thế hệ nối tiếp, là hạt nhân
quan trọng trong sinh hoạt văn hóa Quan họ ở địa phương.
- Việc chỉ ra xu thế biến đổi của nghệ nhân trong bối cảnh hiện nay (tâm lý,
năng lực biểu diễn, cách tổ chức, nhu cầu thưởng thức của người dân,...) là căn
cứ trong việc xây dựng tiêu chí về nghệ nhân Quan họ sau này, cũng như là cơ
sở giúp cho các nhà quản lý văn hóa có thể tìm ra được những giải pháp, chính
sách hợp lý nhằm thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Quan họ đạt kết
quả tốt hơn trong tương lai.
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018
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