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DU LỊCH 

 
1.  Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt : Hội văn 
nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Quang Lê. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 694tr ;21cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách chuyên khảo, tập trung khảo cứu về bản sắc văn hóa dân tộc theo 
tiến trình văn hóa lễ hội của người Việt, có đối chiếu với tiến trình lịch sử dựng nước và 
giữ nước của dân tộc Việt Nam. 
Số phân loại : 394.269597  
Số ĐKCB : 00000019776 
 
 

 2.  Tìm hiểu địa danh Việt Nam qua tư liệu dân gian : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam .Tập 1 / Ngô Văn Ban. _ H : Sân khấu, 2017. _ 759tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu một số địa danh tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Quảng Nam qua 
tư liệu dân gian như tục ngữ, ca dao. truyền thuyết, tín ngưỡng, phong tục, ẩm thực... của 
các làng xã trong tỉnh. 
Số phân loại : 915.97  
Số ĐKCB : 00000019770 
 
 

 3.  Tìm hiểu về thanh đồng trong hoạt động tâm linh diễn xướng hát văn hầu thánh 
dân gian Việt Nam / Văn Duy. _ H : Khoa học xã hội, 2015. _ 223tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về hát văn diễn xướng hầu thánh, tín ngưỡng thờ mẫu và thanh 
đồng trong xã hội hiện nay. 
Số phân loại : 781.62009597  
Số ĐKCB : 00000019772 
 
 

 4.  Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân ven biển Quảng Ngãi dưới góc nhìn 
văn hóa : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Phạm Tấn Thiên. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 
198tr ;21cm 
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, đặc điểm, những giá trị văn hóa trong tín 
ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân ven biển Quảng Ngãi. 
Số phân loại : 398.410959753  
Số ĐKCB : 00000019757 
 
 



 5.  Tín ngưỡng thờ ông địa - ông tà của người Việt ở An Giang : Hội văn nghệ dân 
gian Việt Nam / Mai Thị Minh Thuy. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 275tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu một cái nhìn tổng quan về văn hóa tín ngưỡng của người Việt ở 
An Giang, có thể dùng làm tài liệu tham khảo đối với những ai có quan tâm đến lĩnh vực 
tín ngưỡng dân gian Nam Bộ nói chung và văn hóa tín ngưỡng An Giang nói riêng. 
Số phân loại : 390.59791  
Số ĐKCB : 00000019774 
 
 

 6.  Tôn giáo tín ngưỡng dân gian cư dân ven biển Bạc Liêu : Hội văn nghệ dân gian 
Việt Nam / Trương Thu Trang. _ H : Mỹ Thuật, 2017. _ 274tr ;21cm 
     Tóm tắt: Nhận diện tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển Bạc Liêu, đặc 
điểm và chức năng của tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển, giao lưu và tiếp diễn văn hóa 
qua tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu 
Số phân loại : 390.59797  
Số ĐKCB : 00000019775 
 
 

 7.  Tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / 
Nguyễn Thị Bích Ngọc. _ H : Mỹ thuật, 2017. _ 251tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tục lệ hôn nhân truyền thống của người H' Mông Hoa và những biến đổi 
trong tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa hiện nay. 
Số phân loại : 395.22089593  
Số ĐKCB : 00000019763 
 
 

 8.  Thần Rủa Yang Con Rung Brah Thô Kon Rung sử thi M'Nông : Hội văn nghệ 
dân gian Việt Nam / Điểu Klưt; Điểu Kâu dịch. _ H : Khoa học xã hội, 2015. _ 327tr 
;21cm 
     Tóm tắt: Vài nét về sử thi M'Nông: Thần Rủa Yang Con Rung. Tài liệu phác họa nên 
một bức tranh khá sinh động về cuốc chiến tranh cướp người đẹp của người Tây Nguyên 
cổ đại. Đây là một sử thi liên hoàn của dân tộc M'Nông. 
Số phân loại : 398.209597  
Số ĐKCB : 00000019760 
 
 

 9.  Văn hóa ẩm thực của người Lào ở Lai Châu : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / 
Nguyễn Thị Minh Tú. _ H : Sân khấu, 2017. _ 263tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tổng quan về người Lào. Nguồn gốc lịch sử. Dân số. Một số đặc điểm kinh 
tế. Tết Nguyên Đán. Lễ hội. Ngay Lê.  Người Lào ẩm thực. Phân loại thực phẩm theo 
phương pháp chế biến; bởi nguồn gốc của vật liệu. Món ăn truyền thống. Các món salad. 
Các món ăn đặc biệt. Nước sốt. Các loại bánh. Đồ uống thông thường, rượu, khói.  
Những hành vi trong văn hóa ẩm thực của người Lào. Các tổ chức ăn uống. Cấu trúc của 



bữa ăn và món ăn. Một số điều cấm kỵ trong ăn uống. Các món ăn trong những ngày lễ 
hội, ngày lễ, trong những ngày tang lễ. 
Số phân loại : 394.12089959  
Số ĐKCB : 00000019764 
 
 

 10.  Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần 
Nguyễn Khánh Phong. _ H : Hội nhà văn, 2016. _ 447tr ;21cm 
     Tóm tắt: Đó là một nghiên cứu về ẩm thực của người dân Ta Oi, kỹ thuật chuẩn bị, 
cách uống, văn hóa và âm nhạc liên quan đến thực phẩm. Nội dung:  Giới thiệu hoạt động 
kinh tế & điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực của người dân Ta Oi. Thành 
phần của một bữa ăn. Kỹ thuật chế biến thực phẩm của người Ta Oi (chế biến các món ăn 
khác nhau; đồ uống; dụng cụ nấu ăn, phương pháp bảo quản thực phẩm).  Các món ăn 
truyền thống của người dân Ta Oi (món thịt, món rau, món thịt & rau kết hợp; món côn 
trùng).  Đồ uống của người Oi (cách uống; rượu vang phổ biến). Văn hóa ẩm thực là một 
phần của văn hóa & âm nhạc truyền thống của người Ta Ôi (truyện cổ tích, dân ca, câu 
đố, dân ca trẻ em, thành ngữ). 
Số phân loại : 394.12089593  
Số ĐKCB : 00000019761 
 
 

 11.  Văn hóa ẩm thực liên quan đến cây ngô của người H'Mông trắng ở huyện Đồng 
Văn, tỉnh Hà Giang : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Lê Sỹ Giáo, Nguyễn Thị Thu 
Huyền. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 243tr ;21cm 
     Tóm tắt: Nội dung: Chương: 1 - Viết tắt. Giới thiệu. Cơ sở lý luận và lịch sử cho các 
vấn đề được phân tích. 2 - Tổng quan về địa lý dân cư và dân tộc được khảo sát. Tổng 
quan về người H'Mông (lịch sử dân tộc và tổ chức đời sống cộng đồng). 3 - Kiến thức 
dân gian liên quan đến các loại thực phẩm và đồ uống từ ngô. Thức ăn ngô hàng ngày; 
ngô trong đời sống tinh thần; đồ uống từ ngô. 4. 5 - Các nghi lễ tôn giáo liên quan đến 
ngô (cầu xin thu hoạch, những điều cấm kị khác) và hành vi trong việc dùng bữa. Những 
thay đổi (sự phát triển & nguyên nhân). 
Số phân loại : 394.1089593  
Số ĐKCB : 00000019767 
 
 

 12.  Văn hóa tín ngưỡng dân gian người Hoa Đồng Nai : Hội văn nghệ dân gian Việt 
Nam / Nguyễn Thị Nguyệt. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 489tr ;21cm 
     Tóm tắt: Khái quát về người Hoa ở Đồng Nai, các hình thức tín ngưỡng dân gian 
người Hoa, các lễ hội dân gian của người Hoa, ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian trong 
đời sống người Hoa. 
Số phân loại : 394.08951  
Số ĐKCB : 00000019758 
 
 



 13.  Văn tế trong nghi lễ gia đình của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình : Hội văn 
nghệ dân gian Việt Nam / Trần Bình. _ H : Khoa học xã hội, 2015. _ 158tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tổng quan về người Thái ở Mai Châu. Các đặc điểm tự nhiên và xã hội và 
môi trường. Lịch sử dân cư. Đặc điểm dân số. Phân bố dân cư. Đặc điểm văn hóa cơ bản 
của người Thái ở Mai Châu. Các nghi lễ gia đình của người dân tộc thiểu số Thái ở huyện 
Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tín ngưỡng & nghi lễ chính của cộng đồng. Các văn bản của 
dấu nháy đơn.  Các nghi lễ gia đình của người dân tộc thiểu số Thái ở huyện Mai Châu, 
tỉnh Hòa Bình trong đời sống xã hội hiện nay; trong nghiên cứu Thái Lan và các hoạt 
động khoa học khác. 
 
Số phân loại : 394.0959719  
Số ĐKCB : 00000019778 
 

 

 


