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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 08 NĂM 2018 

 
DU LỊCH 

 
 01.  Âm nhạc hát văn hầu ở Hà Nội : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Hồ Thị Hồng Dung. _ H : 
Mỹ thuật, 2017. _ 373tr ;21cm 
     Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm của nhạc hát văn hầu ở Hà Nội cũng như những biến đổi của nó 
trong đời sống xã hội hiện nay; góp phần gìn giữ và phát huy những nét đẹp, tinh hoa trong nhạc hát 
văn mà cha ông ta đã để lại 
Số phân loại : 781.620959731 
Số ĐKCB : 00000019003 
 

 02.  Bánh dân gian có mặt ở Thành phố cần thơ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Tôn Thất 
Lang. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 207tr ;21cm 
     Tóm tắt: Những món bánh dân gian Việt Nam đã được hoàn thiện qua quá trình hàng ngàn năm. 
Món ăn của một vùng miền luôn chịu bởi các vị trí địa lý, kinh tế và chính trị. Do lịch sử đầy biến 
động, người dân luôn chống giặc ngoại xâm để giử gìn độc lập, các món bánh đã không được ghi lại 
với công thức cụ thể như món ăn ở các nước khác.Để bạn đọc có được cảm giác và ý nghĩa trong việc 
thưởng thức món ăn, giới thiệu những món " bánh" dân gian cổ truyền của dân tộc ta ở Cần Thơ. 
Số phân loại : 394.120959793  
Số ĐKCB : 00000018948 
 
 

 03.  Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / TrầnKiều Lại Thủy. _ H 
: Mỹ Thuật, 2017. _ 371tr ;21cm 
     Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn trình bày các góc nhìn để từ đó chuyên khảo tiến hành nghiên 
cứu và một số khái niệm thuật ngữ âm nhạc làm công cụ sử dụng trong chuyên khảo, những yếu tố 
hình thành và phát triển Ca Huế như chủ thể Ca Huế, không gian địa lý và không gian văn hóa Huế. 
Ngoài ra tài liệu còn đề cập đến những đặc điểm nghệ thuật Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học, các giá 
trị và vấn đề bảo tồn Ca Huế. 
Số phân loại : 306.4842  
Số ĐKCB : 00000018955 
 
 

 04.  Các bài cúng trong nghi lễ vòng đời người của dân tộc Ê Đê ở Đắk Lắk : Hội văn nghệ dân 
gian Việt Nam / Trương Bi, Y Wơn. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 551tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết nội dung các bài cúng dùng trong nghi lễ về các giai đoạn vòng đời của 
dân tộc Ê Đê, gồm: Lễ cúng người mẹ mang thai, lễ đặt tên - thổi tai cho trẻ sơ sinh, lễ cúng cầu sức 
khoẻ cho trẻ sơ sinh, lễ cúng sức khoẻ cho đứa trẻ lên ba, lễ cúng trưởng thành, lễ kết nghĩa anh em, lễ 
cưới, lễ bỏ mả... 
Số phân loại : 395.20959765  
Số ĐKCB : 00000018942 
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 05.  Cầu lộc thánh mẫu tại phủ Tây Hồ - Hà Nội : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Phạm Văn 
Thành, Nguyễn Thị Kim Oanh. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 174tr ;21cm 
     Tóm tắt: Nội dung tài liệu gồm 4 chương: Quần thể không gian tín ngưỡng phủ Tây Hồ, Cộng đồng 
những người cầu lộc Thánh Mẫu, các hình thức cầu lộc Thánh Mẫu, cầu lộc Thánh Mẫu nhìn từ góc độ 
đời sống văn hóa - xã hội và tâm linh 
Số phân loại : 398.40959731  
Số ĐKCB : 00000018996 
 
 

 06.  Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam : Dân tộc Kinh Việt .Tập 4, Quyển 2 / Ngô Văn 
Ban. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 559tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tìm hiểu về chân dung con người của người Việt được thể hiện qua những ngôn từ, những 
câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu đố... và nghiên cứu lối vẽ mặt, mang râu trong hát bội, hát tuồng, 
chuyện Người ngoáy tai thời Pháp, về lịch sử mái tóc Việt, tục nhuộm răng của người Việt, tục cà răng 
căng tai của các dân tộc ít người ở Tây Nguyên... 
Số phân loại : 398.8  
Số ĐKCB : 00000018943 
 
 

 07.  Chợ Hà Nội xưa và nay : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Đỗ Thị Hảo. _ H : Mỹ thuật, 
2017. _ 607tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu vị trí, đặc điểm và những nét đặc trưng của các chợ ở Hà Nội: Chợ Bưởi, chợ 
Châu Long, chợ Cửa Nam… 
Số phân loại : 381.0959731  
Số ĐKCB : 00000018967 
 
 

 08.  Đám cưới của người Hà Nhì đen ở Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai : Hội văn nghệ dân gian 
Việt Nam / Nguyễn Thị Lành. _ H : Mỹ Thuật, 2016. _ 222tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát chung về người Hà Nhì đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và tìm hiểu về quan 
niệm, diễn biến, phong tục, trang phục, ẩm thực, thơ ca trong lễ cưới của người Hà Nhì đen 
Số phân loại : 392.509597167  
Số ĐKCB : 00000018976 
 
 

 09.  Đám cưới người dao tuyển : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Hữu Sơn. _ H : Thanh 
niên, 2011. _ 326tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về người Dao Tuyển. Những nguyên tắc hôn nhân và nghi lễ cưới hỏi của người 
Dao Tuyển. Nghệ thuật trang trí, nghệ thuật ngôn từ và thơ ca dân gian của người Dao Tuyển 
Số phân loại : 392.50895978  
Số ĐKCB : 00000018940 
 
 

 10.  Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : Hội văng nghệ dân gian Việt Nam / Vũ Tiến Kỳ, 
Hoàng Mạnh Thắng. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 298tr ;21cm 
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     Tóm tắt: Nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật tạo hình dân gian, văn hóa ẩm thực và đánh giá, giải 
mã một số biểu tượng và biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hưng Yên 
Số phân loại : 390.0959733  
Số ĐKCB : 00000018966 
 
 

 11.  Hội làng Thăng Long - Hà Nội : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam .Tập 1 / Lê Trung Vũ. _ H : 
Thanh niên, 2011. _ 607tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu một bức tranh toàn cảnh tiêu biểu về hội làng " Hà Nội mới" được văn bản hóa, 
không chỉ cốt giới thiệu những nét đặc sắc và giá trị nguồn văn hóa phi vật thể của Thăng Long mà còn 
là phương thức lưu giữ tài sản tinh thần quý giá này, như một bằng chứng về một nền " văn minh thôn 
dã" của người Việt 
Số phân loại : 394.260959731  
Số ĐKCB : 00000018969 
 
 

 12.  Hội làng Thăng Long - Hà Nội : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam .Tập 2 / Lê Trung Vũ. _ H : 
Thanh niên, 2011. _ 626tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu chung về thời gian, địa điểm, đặc điểm và sự ra đời của 91 lễ hội của Thăng 
Long xưa - Hà Nội ngày nay: hội đền Sa Lãng, hội thôn Thái Bình, hội làng Thọ Lão, hội làng Bồng 
Mạc, lễ hội giá... 
Số phân loại : 394.260959731  
Số ĐKCB : 00000018954 
 
 

 13.  Hội làng Thăng Long - Hà Nội : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam .Tập 3 / Lê Trung Vũ. _ H : 
Thanh niên, 2011. _ 617tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu chung về thời gian, địa điểm, đặc điểm và sự ra đời của hơn 80 lễ hội của 
Thăng Long xưa - Hà Nội ngày nay: hội đền Sa Lãng, hội thôn Thái Bình, hội làng Thọ Lão, hội làng 
Bồng Mạc, lễ hội giá... 
Số phân loại : 394.260959731  
Số ĐKCB : 00000018969 
 
 

 14.  Hội phết làng Hiền Quan, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Nguyễn Mai Thoa. _ H : Mĩ thuật, 2016. _ 191tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát không gian văn hoá của hội Phết Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 
Tìm hiểu một số lễ hội cướp cầu, đánh phết ở các địa phương nói chung và ở Hiền Quan nói riêng 
cùng những giá trị văn hoá, lịch sử của hội Phết 
Số phân loại : 394.26959721  
Số ĐKCB : 00000018974 
 
 

 15.  Hôn nhân truyền thống và những nghi thức trong lễ cưới của người Thái ờ huyện Mai Châu 
tỉnh Hòa Bình : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Lường Song Toàn. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 216tr 
;21cm 
     Tóm tắt: Phong tục tập quán là một nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc Việt Nam. Trong 
đó những phong tục trong hôn nhân truyền thống của mỗi dân tộc ấy lại càng thấy rõ hơn về những nét 
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độc đáo trong văn hóa phong tục.Người Thái nói chung, người Thái ở huyện Mai Châu nói riêng cũng 
có phong tục và những quy tắc độc đáo trong hôn nhân được thể hiện trong quan niệm về hôn nhân với 
những nghi thức đặc trưng của người Thái 
Số phân loại : 395.220959719  
Số ĐKCB : 00000018970 
 
 

 16.  Hôn nhân và gia đình của người Brâu ở Việt Nam : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Bùi 
Ngọc Quang. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 234tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tìm hiểu về hôn nhân và gia đình truyền thống của người Brâu và những biến đổi qua các 
thời kỳ. Chỉ rõ những nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp đến sự biến đổi và xu hướng hôn nhân và 
quan hệ gia đình của tộc người này trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, giao tiếp văn hóa với các 
tộc người ở Tây Nguyên và các nước láng giềng. Hoạch định chính sách, xây dựng các giải pháp khả 
thi nhằm phát triển dân số, chất lượng dân số, gắn với bảo tồn, xây dựng văn hóa gia đình truyền thống 
của người Brâu 
Số phân loại : 305.89597  
Số ĐKCB : 00000018972 
 
 

 17.  Làng nghề truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh : Hội văn 
nghệ dân gian Việt Nam / Cao Hồng Ân. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 194tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các làng nghề truyền thống, tình hình hoạt động của các làng nghề 
truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh, đặc điểm giá trị và vai trò của làng nghề 
truyền thống sản xuất hàng xuất khẩu. 
Số phân loại : 745.50959779  
Số ĐKCB : 00000018993 
 
 

 18.  Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Hoàng Mạnh 
Thắng, Dương Thị Cẩm, Phạm Lan Oanh, Vũ Tiến Kỳ. _ H : Sân khấu, 2017. _ 350tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về làng nghề, di sản văn hoá làng nghề tỉnh Hưng Yên và một số di 
sản văn hoá làng nghề tiêu biểu như: làng nghề tương bần, làng nghề làm hương xạ Cao Thôn, làng 
nghề đúc đồng Lộng Thượng, nghề chế biến thuốc nam Nghĩa Trai... 
Số phân loại : 680.959733  
Số ĐKCB : 00000019001 
 
 

 19.  Lễ cấp sắc của người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo - Huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng / Triệu Thị 
Mai. _ H : Khoa học xã hội, 2015. _ 183tr ;21cm. _ (Hội văn nghệ dân gian Việt Nam) 
     Tóm tắt: Sơ lược về người Sán Chỉ ở xã Hưng Đạo (Bảo Lạc, Cao Bằng). Trình bày về lễ cấp sắc 
của người Sán Chỉ, những giá trị của lễ cấp sắc và vấn đề bảo tồn 
Số phân loại : 398.0959712  
Số ĐKCB : 00000018259, 00000018982 
 
 

 20.  Lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / 
Nguyễn Thị Nguyệt. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 267tr ;21cm 
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     Tóm tắt: Tài liệu cung cấp cho bạn đọc trong và ngoài nước một bộ sách mang tính chất bách khoa 
thư về các màu sắc văn hóa của các tộc người Việt Nam, phục vụ thiết thực vào việc tra cứu mở rộng 
hiểu biết về truyền thống văn hóa giàu có và độc đáo. 
Số phân loại : 394.2608951  
Số ĐKCB : 00000018947 
 
 

 21.  Lễ hội chọi trâu đồ sơn : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Ngô Đăng Lợi. _ H : Hội nhà văn, 
2016. _ 175tr ;21cm 
Số phân loại : 394.26959735  
Số ĐKCB : 00000019000 
 
 

 22.  Lễ hội Quán âm Nam Hải Bạc Liệu : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Trương Thu Trang. 
_ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 243tr ;21cm 
     Tóm tắt: Bối cảnh hình thành lễ hội Quán Âm Nam Hải ở Bạc Liêu và tín ngưỡng Quán Âm Nam 
Hải, tìm hiểu nguồn gốc tục thờ Quán Âm Nam Hải để hiểu rõ hơn về một hiện tượng văn hóa dân 
gian ở Bạc Liêu. 
Số phân loại : 394.260959797  
Số ĐKCB : 00000018980 
 
 

 23.  Lễ hội truyền thống dân tộc Tày huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn : Khảo sát, nghiên cứu, giới 
thiệu / Hoàng Tuấn Cư. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 303tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu về một số lễ, nghi lễ, lịch sử, nội dung của một số lễ hội truyền thống dân tộc 
Tày ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn: lễ hội Lồng Rống (xã Quỳnh Sơn), lễ hội Ná Nhèm (xã Trấn 
Yên) 
Số phân loại : 394.260959711  
Số ĐKCB : 00000018997 
 
 

 24.  Lễ tục cưới hỏi của người Bana Kriêm : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Yang Danh. _ H : 
Mỹ Thuật, 2016. _ 179tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu về tập tục đám cưới của dân tộc Bana Kriêm với những nét chung đặc sắc như 
cách thức làm quen, hẹn hò của nam nữ thanh niên, thủ tục gạ hỏi; cách thức tổ chức đám cưới bên nhà 
trai, nhà gái... 
Số phân loại : 392.508  
Số ĐKCB : 00000018959 
 
 

 25.  Lịch Thái Sơn La : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam .Quyển 4 / Trần Văn Hạc, Cà Văn 
Chung. _ H : Khoa học xã hội, 2015. _ 615tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu lịch của người Thái ở Sơn La từ năm 1974 đến năm 1998 
Số phân loại : 529.0959718  
Số ĐKCB : 00000018952 
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 26.  Mạ chiêng ngọ mị tết cơm mới của người Khơ Mú Tỉnh Điện Biên : Hội văn nghệ dân gian 
Việt Nam / Đặng Thị Ngọc Lan, Mai Anh, Vũ Hữu Cương. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 115tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội của người Khơ Mú ở Điện Biên, những lễ thức cầu 
cúng tiêu biểu liên quan đến cây lúa và tết cơm mới của người Khơ Mú, vấn đề bảo tồn và truyền dạy 
tết cơm mới ở Điện Biên hiện nay. 
Số phân loại : 394.260959717  
Số ĐKCB : 00000018963 
 
 

 27.  Mỡi và vai trò của Mỡi trong đời sống tinh thần của người Mường Hòa Bình : Hội văn nghệ 
dân gian Việt Nam / Bạch Mỹ Trinh, Man Khánh Quỳnh, Bạch Quốc Khánh...[Và những người 
khác]. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 263tr ;21cm 
     Tóm tắt: Trẩy Mỡi là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Mường Hòa Bình, cùng với Trượng 
và Mo tạo thành bộ ba không thể tách rời trong đời sống tinh thần người Mường.Nó chứa đựng nhiều 
giá trị lịch sử, văn hóa tộc người và phản ánh chân thực những khát vọng tâm linh của người Mường 
Số phân loại : 390.959719  
Số ĐKCB : 00000018989 
 
 

 28.  Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng 
thờ Thành Hoàng Làng ở Bắc Ninh : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Quang Khải. _ H 
: Sân khấu, 2016. _ 431tr ;21cm 
     Tóm tắt: Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh. Một số nghi lễ phục vụ 
cho tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại một số làng ở Bắc Ninh. Mô tả một số trò diễn, trò chơi có liên 
quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh... 
Số phân loại : 398.410959727  
Số ĐKCB : 00000018960 
 
 

 29.  Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam. _ H : Sân khấu, 2016. _ 230tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về nghệ thuật diễn xướng Tây Nguyên và nghệ thuật múa dân gian Tây Nguyên 
Số phân loại : 793.3195976  
Số ĐKCB : 00000018978 
 
 

 30.  Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum : Hội văn nghệ 
dân gian Việt Nam / A Tuấn. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 318tr ;21cm 
     Tóm tắt: Trình bày hệ thống về nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng bao gồm khái quát về người 
Xơ Teng; phân tích các yếu tố cấu thành, vai trò cũng như đề xuất một số vấn đề bảo tồn và phát huy 
giá trị ở nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng 
Số phân loại : 394.40959761  
Số ĐKCB : 00000018987 
 
 

 31.  Nghi lễ của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay : Hội văn nghệ dân gian 
Việt Nam / Trịnh Thị Lan. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 278tr ;21cm 
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     Tóm tắt: Tìm hiểu nghi lễ của người Hà Nhì Đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; những nét tương 
đồng và khác biệt trong nghi lễ truyền thống và hiện tại của tộc người, các giá trị của nghi lễ trong đời 
sống tộc người; đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hóa nhóm Hà Nhì Đen ở Lào Cai trong bối cảnh hiện nay 
Số phân loại : 394.209597167  
Số ĐKCB : 00000018986 
 
 

 32.  Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn 
Văn Thắng. _ H : Mỹ Thuật, 2016. _ 322tr ;21cm 
     Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm, quan điểm tiếp cận, lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu nghi 
lễ người Mảng ở Việt Nam: Nghi lễ chu kỳ đời người, nghi lễ nghề nghiệp, cầu an, thờ cúng tổ tiên, 
thần linh và lễ tết, biến đổi trong nghi lễ gia đình người Mảng 
Số phân loại : 395.089592  
Số ĐKCB : 00000018945 
 
 

 33.  Những quy ước truyền thống về nếp sống gia đình người Tày Cao Bằng : Hội văn nghệ dân 
gian Việt Nam / Dương Văn Sách, Dương Thị Đào. _ H : Sân Khấu, 2016. _ 254tr ;21cm 
     Tóm tắt: Trình bày một số quan niệm và quy ước về nếp sống gia đình người Tày ở Cao Bằng. Vai 
trò và quy định nếp sống thể hiện nét đẹp văn hoá truyền thống của ngươi Tày ở Cao Bằng 
Số phân loại : 305.089593  
Số ĐKCB : 00000018958 
 
 

 34.  Phong tục tập quán của người Tày thanh ở Nghệ An : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / 
Nguyễn Doãn Hương. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 338tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tài liệu cung cấp cho bạn đọc hiểu thêm về bản làng Thái, về tộc người Thái, qua bức 
tranh sống động được vẽ lên bằng những phong tục tập quán cũng như tâm lý, tình cảm và cách ứng xử 
của các thành viên trong cộng đồng đối với môi trường sống của họ. 
Số phân loại : 394.0959742  
Số ĐKCB : 00000018985 
 
 

 35.  Quà bánh trong đời sống văn hóa dân gian vùng Tây Nam Bộ : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Huỳnh Văn Nguyệt. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 330tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái niệm và lịch sử nghiên cứu về bánh dân gian. Đặc điểm tự nhiên và xã hội ảnh 
hưởng đến bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ. Giới thiệu kĩ thuật làm bánh. Vai trò của bánh trong đời 
sống văn hoá dân gian. Một số món quà bánh điển hình. Giới thiệu các nghệ nhân làm bánh và các 
làng nghề nổi tiếng 
Số phân loại : 394.12095977  
Số ĐKCB : 00000018979 
 
 

 36.  Sông nước trong đời sống văn hóa Nam Bộ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Hữu 
Hiếu. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 578tr ;21cm 
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     Tóm tắt: Trình bày một vài nét về điều kiện tự nhiên và đặc điểm sông nước đồng bằng Nam Bộ; 
đặc điểm nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại, hoạt động sản xuất miền sông nước; vận dụng tri thức dân 
gian về sông nước đưa vào cuộc sống và trong đời sống văn hoá tinh thần 
Số phân loại : 390.095977  
Số ĐKCB : 00000018965 
 
 

 37.  Tang chế - Cúng kỵ và tế tự dân gian tỉnh Quảng Bình : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / 
Đỗ Duy Văn. _ H : Hội nhà văn, 2016. _ 223tr ;21cm 
     Tóm tắt: Lịch sử vùng đất Quảng Bình. Tìm hiểu về phong tục tang ma, tế tự và cúng giỗ người 
Việt (Kinh); tang chế, tế tự, cúng quảy của các dân tộc ít người ở Quảng Bình 
Số phân loại : 390.0959745  
Số ĐKCB : 00000018977 
 
 

 38.  Tang lễ của người Thái Đen Mường Thanh : Hội văng nghệ dân gian Việt Nam / Tòng Văn 
Hân. _ H : Hội nhà văn, 2016. _ 343tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tìm hiểu về tập tục và tín ngưỡng tang lễ của người Thái đen ở Mường Thanh, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trong vô số tập tục và tín ngưỡng gắn với đời sống của dân tộc Thái thì tập 
tục tín ngưỡng tang lễ là một trong những ứng xử rất nhân văn đối với người đã khuất. Sự tôn trọng và 
thể hiện niềm tin rất lớn vào linh hồn của người đã khuất cầu mong có sức mạnh phi phạm phù hộ độ 
trì cho người đang sống. 
Số phân loại : 393.0895911  
Số ĐKCB : 00000018951 
 
 

 39.  Tang ma của người Thái: Quy trình nghi lễ để tạo cuộc sống mới cho người chết ( Trường 
hợp người Thái Phù Yên, Sơn La) : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Lò Xuân Dừa. _ H : Mỹ 
Thuật, 2017. _ 362tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về tang ma của người Thái; qui trình chuẩn bị tang ma; thực hành 
nghi lễ cúng ma; vai trò và chức năng của các thực hành nghi lễ trong việc tạo cuộc sống mới cho 
người chết 
Số phân loại : 393.0895911  
Số ĐKCB : 00000018938 
 
 

 40.  Tang ma người Dao đỏ ở Lào Cai : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Phan Thị Phượng. _ H 
: Mỹ thuật, 2016. _ 176tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về người Dao Đỏ ở Lào Cai và quan niệm của họ về vũ trụ quan. Tìm hiểu diễn 
trình lễ tang truyền thống cũng như trang phục, âm nhạc, ẩm thực và nghệ thuật tạo hình trong lễ tang 
của người Dao 
Số phân loại : 393.930895978  
Số ĐKCB : 00000018984 
 
 

 41.  Thế giới mắm Nam Bộ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Hữu Hiệp. _ H : Hội nhà 
văn, 2016. _ 255tr ;21cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu về các loại mắm, nguyên liệu và cách chế biến các loại mắm của vùng Nam Bộ. 
Tìm hiểu về mắm, nước mắm trong văn hoá đời sống và trong lời ăn tiếng nói của người Nam Bộ 
Số phân loại : 394.12095979  
Số ĐKCB : 00000018964 
 
 

 42.  Tiếp cận văn hóa Tà ôi : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ 
Thị Ngọc Mỹ. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 310tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về dân tộc Tà Ôi. Tìm hiểu một số cách nhận diện ban đầu về văn hoá vật thể và 
phi vật thể của người Tà Ôi qua kiến trúc nhà dài, vách nhà bằng vỏ cây, trang trí hoa văn trên vải 
dzèng, trang trí trên đồ đan và đồ gỗ, tục tiếp khách, văn học dân gian...; văn hoá Tà Ôi qua tập quán 
và nghi lễ đời người như cách tính thời gian, tục đặt tên, nghi lễ liên quan đến sinh đẻ... 
Số phân loại : 390.089593  
Số ĐKCB : 00000018994 
 
 

 43.  Tín ngưỡng dân gian của người Mường ở Hòa Bình : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / 
Lương Quỳnh Khuê. _ H : Văn hóa dân tộc, 2016. _ 150tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tổng quan về tộc Mường và văn hoá Mường ở tỉnh Hoà Bình,  vấn đề tín ngưỡng dân 
gian Mường nhìn từ hệ giá trị 
Số phân loại : 398.41089592  
Số ĐKCB : 00000018957 
 
 

 44.  Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình : Quyển 2 / Lường Song 
Toàn. _ H : Văn hóa dân tộc, 2016. _ 846tr ;21cm 
     Tóm tắt: Nghiên cứu về địa lý, không gian văn hoá của người Thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà 
Bình; nhận thức về tín ngưỡng dân gian của tộc người này; những nghi thức kết thúc vòng đời; tín 
ngưỡng thờ tổ nghề dạy làm ông mo, ông mùn; thờ thành hoàng và thổ công 
Số phân loại : 398.410895911  
Số ĐKCB : 00000018950 
 
 

 45.  Tín ngưỡng thờ cúng ờ Phú Thọ - nền tảng văn hóa gia đình vùng đất tổ : Hội văn nghệ dân 
gian Việt Nam / Đặng Đình Thuận. _ H : Văn hóa dân tộc, 2016. _ 223tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu từ tín ngưỡng nguyên thuỷ đến tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên và các Vua 
Hùng ở Phú Thọ; văn hoá gia đình - một số nét đặc trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các tập tục truyền 
thống của văn hoá gia đình ở Phú Thọ; ảnh hưởng của lễ giáo đến văn hoá ứng xử trong gia đình của 
người Việt ở Phú Thọ 
Số phân loại : 390.959721  
Số ĐKCB : 00000019003 
 
 

 46.  Tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân ven biển tỉnh Khánh Hòa : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Nguyển Thị Thanh Xuyên. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 494tr ;21cm 
     Tóm tắt: Trình bày về truyền thống và biến đổi của tín ngưỡng thờ nữ thần của cư dân ven biển 
Khánh Hoà cùng vai trò của tín ngường thờ nữ thần nơi đây; một số vấn đề bảo tồn văn hoá tín ngưỡng 
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Số phân loại : 398.410959756  
Số ĐKCB : 00000018961 
 
 

 47.  Trang phục cổ truyền của người HMông Hoa ở tỉnh Yên Bái : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Trần Thị Thu Thủy. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 299tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu văn hóa của người Hmông Hoa ở tỉnh Yên Bái, các trang phục cổ 
truyền của người Hmông, so sánh trang phục của người Hmông Hoa ở Yên Bái với các nhóm Hmông 
Hoa khác. 
Số phân loại : 391.09597157  
Số ĐKCB : 00000018941 
 
 

 48.  Tục cưới hỏi của người Cao Lan - Sán Chí ở Bắc Giang : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / 
Nguyễn Thu Minh. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 398tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về tộc người, tục cưới hỏi và thơ ca dân gian trong đám cưới của người Cao Lan 
- Sán Chí ở Bắc Giang 
Số phân loại : 392.50895919  
Số ĐKCB : 00000018983 
 
 

 49.  Tục thờ bà chúa xứ - ngũ hành và nghi lễ bóng rỗi Nam Bộ : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Nguyễn Hữu Hiếu. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 271tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng Pô Inư Nagar của người chàm đến tục thờ bà chúa xứ Nam Bộ, 
thuyết âm dương - ngũ hành đến tục thờ ngũ hành. 
Số phân loại : 398.41095977  
Số ĐKCB : 00000018999 
 
 

 50.  Tục thờ cây si : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Bùi Huy Vọng. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 
532tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc xa gần về một nét văn hóa độc đáo của người Mường, tuy 
cái nhìn còn hạn hẹp, phạm vi điều tra, sử dụng tư liệu còn hạn hẹp trong vùng lạc sơn, Hòa Bình. 
Song tác giả nghĩ sẽ cung cấp cho mọi người từ một vị trí, mộ lát cắt để có cái nhìn tổng thể đối với di 
sản văn hóa này 
Số phân loại : 394  
Số ĐKCB : 00000018949 
 
 

 51.  Tục thờ cúng tổ tiên của người Thái Đen : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Tòng Văn Hân. 
_ H : Hội nhà văn, 2016. _ 319tr ;21cm 
     Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về tục thờ cúng tổ tiên của người Thái đen như quan niệm, thủ 
tục đón linh hồn người chết lên nhà và các lễ thờ cúng tổ tiên của người Thái đen ở Mường Thanh, 
Điện Biên 
Số phân loại : 393.0895911  
Số ĐKCB : 00000018962 
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 52.  Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Chảo 
Văn Lâm. _ H : Mỹ Thuật, 2016. _ 183tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai và các tập quán trong ăn uống của 
người Dao Tuyển. 
Số phân loại : 394.10859978  
Số ĐKCB : 00000018988 
 
 

 53.  Văn hóa ẩm thực của người ÊĐê M'Dhur ở Việt Nam : Quyển 1 / Nuyễn Thị Hòa. _ H : Mỹ 
Thuật, 2017. _ 458tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu Người ÊĐê M'Dhur với nguồn nguyên liệu ẩm thực từ rừng và từ nền kinh tế 
nương rẫy và văn hóa ẩm thực truyền thống của người ÊĐê M'Dhur . 
Số phân loại : 394.1098595  
Số ĐKCB : 00000018998 
 
 

 54.  Văn hóa ẩm thực của người ÊDê M'Dhur ở Việt Nam : Quyển 2 / Nguyễn Thị Hòa. _ H : Mỹ 
thuật, 2017. _ 598tr ;21cm 
Số phân loại : 394.1089595  
Số ĐKCB : 00000018968 
 
 

 55.  Văn hóa ẩm thực người Pu Nả ở Lai Châu : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Lò Văn 
Chiến. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 219tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về người Pu Nả và những môi trường ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực, 
cách chế biến một số món ăn, thức uống, văn hóa ẩm thực của người Pu Nả ở Lai Châu. 
Số phân loại : 394.109597173  
Số ĐKCB : 00000018971 
 
 

 56.  Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Lâm Văn 
Hùng. _ H : Hội nhà văn, 2016. _ 287tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc, nguyên liệu, lương thực thực phẩm 
sử dụng chế biến ẩm thực người Sán Dìu và các món ăn đồ uống, thuốc hút, tục ăn trầu của người Sán 
Dìu. Đặc biệt là vấn đề bảo tồn và phát huy ẩm thực truyền thống của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc. 
Số phân loại : 394.10895919  
Số ĐKCB : 00000018973 
 
 

 57.  Văn hóa ẩm thực phố hiến : Nghiên cứu / Dương Thị Cẩm, Hoàng Mạnh Thắng, Hoàng Thị 
Dừa. _ H : Hội Nhà Văn, 2017. _ 271tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát sự hình thành, phát triển của Phố Hiến trong quan hệ với văn hoá ẩm thực, văn 
hoá ẩm thực Phố Hiến, sự bổ sung, phát triển văn hoá ẩm thực Phố Hiến và các giải pháp bảo tồn, phát 
huy 
Số phân loại : 394.120959733  
Số ĐKCB : 00000019002 
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 58.  Văn hóa dân gian dân tộc nùng ở Việt Nam : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Hoàng Nam, 
Hoàng Thị Lê Thảo. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 370tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tài liệu có phần lưu ý về khía cạnh tâm linh của đồng bào, đồng thời cố gắn tìm mối liên 
hệ biện chứng giữa các nghi lễ với nhau, nhất là các nghi lễ mang tính tâm linh trong vòng đời người. 
Số phân loại : 398.09597  
Số ĐKCB : 00000018995 
 
 

 59.  Văn hóa dân gian người Dao Tuyển : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Hữu Sơn. _ H : 
Hội nhà văn, 2017. _ 594tr ;21cm 
     Tóm tắt: Người Dao Tuyển đã có vốn văn hóa dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội 
phong phú. Các tín ngưỡng như thờ cúng tổ tiên, thờ thần làng, tín ngưỡng liên quan đến nghề 
nghiệp... cùng với các tục lệ xã hội như cưới xin, ma chay, cấp sắc. 
Số phân loại : 398.0895978  
Số ĐKCB : 00000018975 
 
 

 60.  Văn hóa dân gian Người Hoa ở Cần Thơ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Phỏng 
Diều. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 251tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tài liệu giúp cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cộng 
đồng người Hoa ở dây hiểu rõ được giá trị văn hóa của mình để tiếp tục phát huy các giá trị tích cực, 
loại bỏ những giá trị tiêu cực, đồng thời cũng giúp cho những dân tộc khác hiểu rõ văn hóa người Hoa 
hơn. 
Số phân loại : 398.08951  
Số ĐKCB : 00000018981 
 
 

 61.  Văn hóa dân gian phi vật thể của người Khơ Me ở Sóc Trăng : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Trần Minh Thương. _ Tp.HCM : Mỹ thuật, 2016. _ 479tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hóa dân gian phi vật thể cùa người Khơ Me ở Sóc Trăng, các 
tín ngưỡng, phong tục của người Khơ Me và những văn hóa nghệ thuật dân gian. 
Số phân loại : 398.0895932  
Số ĐKCB : 00000018953 
 
 

 62.  Văn hóa mẫu hệ trong sử thi Ragrai ở Khánh Hòa : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần 
Kiêm Hoàng. _ H : Hội nhà văn, 2016. _ 263tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về văn hoá mẫu hệ trong đời sống tộc người Raglai ở Khánh Hoà. Tìm hiểu văn 
hoá mẫu hệ qua hệ thống đề tài sử thi và hệ thống nữ nhân vật trong sử thi 
Số phân loại : 392.0959756  
Số ĐKCB : 00000018992 
 
 

 63.  Văn hóa ruộng bậc thang của người H'Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai : Hội văn 
nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Trường Giang. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 351tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày một số lợi thế của ruộng bậc thang trên các phương diện là nguồn lợi 
kinh tế, sáng tạo văn hóa, định canh, định cư và bảo vệ môi trường, ruộng bậc thang trong chính sách 
tam nông, bảo tồn phát triển bền vững ruộng bậc thang ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 
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Số phân loại : 305.89597  
Số ĐKCB : 00000018991 
 
 

 64.  Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam .Tập 3 / Quán Vi 
Miên. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 378tr ;21cm 
     Tóm tắt: Những giá trị sáng tạo thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên 
thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp, với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân thông 
qua các nghi lễ vòng đời người, với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các 
loại hình tín ngưỡng tôn giáo 
Số phân loại : 398.0895911  
Số ĐKCB : 00000018944 
 
 

 65.  Văn hóa tinh thần của người Mường : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Song 
Hà. _ H : Sân khấu, 2017. _ 479tr ;21cm 
     Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách tập trung làm rõ bức tranh về đời sống văn hóa tinh thần của 
người Mường ở Việt Nam trên một số phương diện như lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng dân gian, 
nghi lễ trong chu kỳ đời người trong đó tập trung nhiều vào người Mường ở Hòa Bình bởi đây chính là 
" nguồn cội " của văn hóa Mường. 
Số phân loại : 392.08592  
Số ĐKCB : 00000018946 
 
 

 66.  Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Tuấn Anh. 
_ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 198tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng người Mạ : tổ chức cư trú, tổ chức hoạt 
động mưu sinh và văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng của người Mạ: văn hóa tổ chức đời sống cá 
nhân; các tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ. 
Số phân loại : 392.089593  
Số ĐKCB : 00000018956 
 
 

 


