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THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 03 NĂM 2019 

 
DU LỊCH 

 
 01.  Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca nghi lễ và phong tục .Quyển 3 / Trần Thị An. 
_ H : Khoa học xã hội, 2015. _ 519tr ;21cm 
Số phân loại : 398.809597  
Số ĐKCB : 00000019759 
 
 

 02.  Địa danh thành phố Đà Nẵng : Quyển 5 / Võ Văn Hòe. _ H : Hội nhà văn, 2016. _ 759tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tìm hiểu về Đà Nẵng,  vẻ đẹp của quê hương, người dân , phong tục tập quán, lễ hội, qua 
lời kể trong những lần điền dã về các địa phương trong một vùng văn hóa văn nghệ dân gian Đà 
Nẵng,...trong đó có phần ghi chép về địa danh và con người thành phố Đà Nẵng. 
Số phân loại : 915.9751  
Số ĐKCB : 00000019756 
 
 

 03.  Địa danh thành phố Đà Nẵng : Quyển 6 / Võ Văn Hòe. _ H : Hội nhà văn, 2016. _ 666tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tìm hiểu về Đà Nẵng,  vẻ đẹp của quê hương, người dân , phong tục tập quán, lễ hội, qua 
lời kể trong những lần điền dã về các địa phương trong một vùng văn hóa văn nghệ dân gian Đà 
Nẵng,...trong đó có phần ghi chép về địa danh thành phố. 
Số phân loại : 915.9751  
Số ĐKCB : 00000019755 
 
 

 04.  Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần 
Minh Hường. _ H : Hội nhà văn, 2017. _ 339tr ;21cm 
     Tóm tắt: Nội dung: Hình ảnh con rắn bằng cách thờ cúng và truyền thuyết. Một số khái niệm; định 
nghĩa. Con rắn tôn thờ và truyền thuyết của một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam. ý nghĩa của 
biểu tượng con rắn. Các biến thể của hình ảnh con rắn trong truyện cổ tích truyền thống. - nhìn từ góc 
độ của tên gọi. Hình ảnh rắn Snake - nhân vật quỷ, hình ảnh rắn Snake - nhân vật dựng hình cho ác, 
hình ảnh rắn Snake - anh hùng huyền thoại và trong lễ hội dân gian. Một số di tích; dấu tích liên quan 
đến việc thờ cúng con rắn. Một số lễ hội có liên quan đến hình ảnh con rắn. 
Số phân loại : 398.209597  
Số ĐKCB : 00000019769 
 
 

 05.  Hội làng truyền thống ở Thái Bình : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thanh. _ H : 
Hội nhà văn, 2016. _ 407tr ;21cm 
     Tóm tắt: Tổng quan về các lễ hội của làng ở tỉnh Thái Bình. Sự thờ phụng của Thần Nước và tổ 
tiên của nghề nghiệp. Giới thiệu tổng cộng 45 lễ hội nổi bật nhất của làng ở Thái Bình.  Lịch hàng năm 
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của các lễ hội truyền thống của làng Thái Bình. Phần này cung cấp cho độc giả và giới nghiên cứu với 
tổng quan ngắn gọn về địa điểm, thời gian và các hoạt động chính của các lễ hội của làng. 
Số phân loại : 394.26959721  
Số ĐKCB : 00000019771 
 
 

 06.  Lễ " Lẩu khẩu sảo" của người Tày, Nùng : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Triệu Thị Mai. 
_ H : Mỹ thuật, 2016. _ 680tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về đời sống tâm linh của người Tày, Nùng; lễ "Lẩu khẩu sảo" mối giao 
tiếp giữa người cõi dương và Phi Ham cùng một số giá trị của lễ "Lẩu khẩu sảo"... 
Số phân loại : 390.0895973  
Số ĐKCB : 00000019779 
 
 

 07.  Lễ hội dân gian người Việt Quảng Trị : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Y Thi. _ H : Mỹ 
thuật, 2017. _ 347tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu các lễ hội : Lễ hội kỳ phước cầu an, lễ hội chợ đình Bích La, lễ hội cầu ngư, lễ 
hội đua thuyền, hội bài chòi ngày xuân, múa đồng náp, lễ hội thả hoa... lễ hội thống nhất non sông. 
Số phân loại : 394.2695947  
Số ĐKCB : 00000019773 
 
 

 08.  Lễ hội Rija Nagar của người Chăm : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Sử Văn Ngọc. _ H : 
Hội nhà văn, 2016. _ 855tr ;21cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách  là một nghiên cứu đặc biệt về lễ hội Rija Nagar của cộng đồng dân tộc Chăm 
Ahier sống ở các tỉnh Ninh Thuận & Bình Thuận hiện nay. Nội dung:  Cộng đồng dân tộc Chăm tại 
tỉnh Ninh Thuận & Bình Thuận. Cộng đồng Awal Cham. Cộng đồng Hồi giáo Chăm. Lễ hội của Rija 
Nagar và các tính năng của nó. Lễ hội Rija Nagar của người Awal Cham. Lễ hội Rija Nagar của người 
Ahier Cham. Lễ hội Rija Nagar của cộng đồng người Chăm ở tỉnh Bình Thuận 
Số phân loại : 394.26959758  
Số ĐKCB : 00000019766 
 
 

 09.  Lịch Thái Sơn La : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam .Quyển 5 / Trần Văn Hạc, Cà Văn 
Chung. _ H : Khoa học xã hội, 2015. _ 616tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu lịch của người Thái ở Sơn La từ năm 1999 đến năm 2023 
Số phân loại : 529.0959718  
Số ĐKCB : 00000019777 
 
 

 10.  Nghi lễ trong gia đình ở sóc trăng : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Minh Thương, 
Bùi Túy Phượng. _ H : Mỹ thuật, 2016. _ 551tr ;21cm 
     Tóm tắt: Đặc điểm nghi lễ gia đình của ba dân tộc Việt - Hoa - Khơ Me ở sóc trăng, bao gồm nghi 
lễ nghề nghiệp, nghi lễ cầu an, nghi lễ tết, lễ tục vòng đời và lễ tục sinh hoạt của người Khơ Me ở vùng 
đất Tây Nam Bộ. 
Số phân loại : 390.0959799  
Số ĐKCB : 00000019762 
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 11.  Nhạc lễ tỉnh Bến Tre : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Huỳnh Văn Hùng. _ H : Mỹ thuật, 
2016. _ 128tr ;21cm 
     Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các tác phẩm âm nhạc nghi lễ cơ bản và phổ biến được thực hiện 
trong các nghi lễ tâm linh & các sự kiện khác của các ban nhạc dân gian ở Bến Tre. Nội dung: Tổng 
quan về âm nhạc nghi lễ. Các nhạc cụ: bằng 8 âm thanh được gọi là; bởi âm Dương ; bởi các bên theo 
loại. Âm nhạc nghi lễ trong tín ngưỡng truyền thống và tín ngưỡng tôn giáo. Âm nhạc trong việc chào 
đón đại biểu đến khu vực nghi lễ. Âm nhạc trong việc cung cấp và trả các nghi lễ cống nạp. Bộ sưu tập 
các tác phẩm âm nhạc nghi lễ bao gồm 47 tác phẩm. 
Số phân loại : 781.6200959785  
Số ĐKCB : 00000019768 
 
 

 12.  Tang lễ và mộ táng ở đồng bằng Bắc Bộ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Hồ Đức Thọ. _ 
H : Văn hóa dân tộc, 2016. _ 248tr ;21cm 
     Tóm tắt: Giới thiệu về địa lí tự nhiên và xã hội ở vùng đồng bằng sông hồng, tang lễ theo phong tục 
truyền thống, thuyết phong thủy về mộ táng của người xưa, điểm lại tang chế, nghi thức cải táng và thờ 
cúng. 
Số phân loại : 393.935973  
Số ĐKCB : 00000019765 
 
 


