THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
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
Những kết luận mới của luận án:
- Nghệ nhân Quan họ là người phải hội tụ rất nhiều yếu tố, từ người nghệ
sĩ thực hành cho đến người sáng tác, từ người lưu giữ hàng trăm bài Quan họ cho
đến người truyền lại kho tàng tri thức Quan họ cho thế hệ kế cận,...
- 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.
- Kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra xu thế biến đổi trong cộng đồng người
chơi Quan họ là tất yếu. Do đó, việc quan tâm, đầu tư cho những người đủ tiêu
chí xét phong tặng nghệ nhân cần phải đi vào thực chất, với những người trực
tiếp thực hành di sản văn hóa Quan họ mà tránh việc phân bổ nguồn lực tràn lan,
theo số đông ở cấp trung gian vì tính hiệu quả chưa cao, cũng như chưa phát huy
hết được sự nhiệt huyết, vốn văn hóa quý giá mà nghệ nhân Quan họ lưu giữ qua
nhiều thăng trầm của lịch sử.
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018
Người hướng dẫn khoa học
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Nguyễn Đắc Toàn

