THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Họ và tên NCS: Lê Thị Thu Phượng
Tên luận án: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tộc người trong
mối quan hệ với phát triển du lịch (nghiên cứu trường hợp người Dao Quần Trắng
thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)
Chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Mã số: 62 31 06 42
Người hướng dẫn 1: PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc
gia Việt Nam
Người hướng dẫn 2: TS Nguyễn Văn Lưu - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tên cơ sở đào tạo: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Những kết luận mới của luận án
1. Tính mới về lý luận và lý thuyết áp dụng
“Bảo tồn chỉ thực sự
khi
đặt trong mối quan
hệ với phát huy giá trị di sản” là quan điểm tiếp cận nghiên cứu có khác với quan
điểm truyền thống là “Bảo tồn nguyên ven giá trị di sản” hoặc “Bảo tồn giá trị di
sản trên quan điểm kế thừa”.
Việc áp dụng lý thuyết hệ thống và lý thuyết cân bằng tổng thể vào trường
hợp nghiên cứu cụ thể của luận án sẽ làm sáng tỏ được mối quan hệ giữa các đối
tượng
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa người Dao
Quần Trắng gắn với phát triển du lịch và sự cần thiết phải cân bằng được lợi ích các
bên tham gia để đạt được hiệu quả về lâu dài.
2. Tính mới về đối tượng nghiên cứu
Lần đầu tiên vấn đề nghiên cứu “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
người Dao Quần Trắng trong mối quan hệ với du lịch” ở địa bàn “Thôn Ngòi Tu”
thuộc vùng hồ Thác Bà được thực hiện một cách có hệ thống cho dù cho đến nay đã
có nhiều công trình nghiên cứu về dân tộc Dao như đã đề cập.
3. Tính mới về mô hình bảo tồn giá trị di sản văn hóa tộc người
Khác với nhiều mô hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản truyền thống, mô
hình bảo tồn và phát huy giá trị DSVH tộc người Dao Quần Trắng trong mối quan
hệ với phát triển du lịch với sự tham gia của cộng đồng ở
, vùng hồ Thác
Bà là mô hình thể hiện rõ quan điểm tiếp cận nghiên cứu và đảm bảo tính bền vững
bởi cân bằng được lợi ích các bên tham gia và có sự tham gia tích cực của cộng
đồng địa phương.
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