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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

 Trên sân khấu nhất là sân khấu không chuyên, khán giả được 

nhìn thấy mình rõ hơn. Tuy nhiên, sân khấu dân gian đang có phần bị chững 

lại trước nhu cầu thưởng thức của khán giả. Còn có nhiều thể loại nghệ thuật 

không chuyên được phát triển theo dạng thông tin, nghĩa là tính tuyên truyền 

cao hơn tính nghệ thuật. 

 Vì vậy việc đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật sân khấu không 

chuyên với nhiều loại hình phong phú, đa dạng phải có sự khuyến khích 

động viên kịp thời ở nhiều hình thức và phải đưa vào các chính sách, chủ 

trương, nghị quyết của Đảng bộ ngành, Đảng bộ thành phố để hoạt động sân 

khấu không chuyên thành hệ thống có phương pháp, có tổ chức và tất nhiên 

là có cán bộ chuyên môn hướng dẫn hoạt động trên từng địa bàn cụ thể trong 

thành phố bời vì đây là một hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả rất lớn. 

 Nghiên cứu sân khấu không chuyên trong đời sống văn hóa là 

một yêu cầu không thể bỏ qua trong việc nghiên cứu các hoạt động nghệ 

thuật nói chung. Đồng thời nghiên cứu sân khấu không chuyên trong cuộc 

sống hiện tại còn nhằm mục đích nhìn nhận, đánh giá phong trào, giúp cho 

các nhà quản lý hoạch định chính sách, chủ trương trong sự nghiệp xây dựng 

một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, từ đó có cơ sở 

lý luận và thực tiễn để đề ra những chủ trương chính sách đúng đắn, thích 

hợp, giàu tính khả thi, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường như hiện 

nay. 

2. Mục đích nghiên cứu 

 Tôi nhận thấy đây cũng là một trong những vấn đề mấu chốt 

trong việc tìm hiểu và nghiên cứu công tác tổ chức, quản lí các hoạt động, 

không chỉ đối với hoạt động sân khấu không chuyên  mà còn đối với các 

hoạt động văn hoá nghệ thuật trên địa bàn thành phố Bắc Giang trước những 
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thực trạng đang diễn ra. Đối với đề tài nghiên cứu này, tôi tập trung nghiên 

cứu, phân tích, đánh giá tác dụng của hoạt động sân khấu không chuyên của 

thành phố Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay, giải quyết những khó khăn, 

thuận lợi của thành phố, phân tích các nguyên nhân cũng như hướng tác 

động dẫn đến những thực trạng trên, chỉ rõ những điểm hạn chế trong công 

tác quản lí hoạt động văn hoá hiện nay và đưa ra những giải pháp tối ưu 

trong công tác quản lý hoạt động văn hoá làm sao để hạn chế tối đa những 

thực trạng trên, góp phần vào việc xây dựng một nền văn hoá tiên tiến đậm 

đà bản sắc dân tộc, hướng những hoạt động nghệ thuật không chuyên theo 

quan điểm đúng đắn mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về vai trò của văn hoá 

đối với phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và con người xã hội chủ 

nghĩa. 

3. Nhiệm vụ đặt ra khi chọn đề tài. 

Nhằm mục đích đó, đề tài nghiên cứu này xin đưa ra những nhiệm vụ 

cần giải quyết như sau: 

 Trước tiên tôi trình bày những cơ sở lý luận có liên quan đến 

vấn đề nghệ thuật biểu diễn, sân khấu không chuyên. 

 Nêu ra những thực trạng của vấn đề, phân tích nguyên nhân 

những hướng tác động dẫn đến thực trạng đó qua việc phân tích tình hình 

hoạt động sân khấu không chuyên của Việt Nam trong quá trình xã hội hoá 

trên lĩnh vực này và tìm hiểu những vị trí, vai trò của nó  trong nhu cầu của 

đại chúng hiện nay. 

 Và cuối cùng là đưa ra những kiến nghị, những giải pháp tối ưu 

nhằm phát triển hoạt động nghệ thuật không chuyên trên địa bàn thành phố 

Bắc Giang, làm sao để vừa duy trì tốt hơn hiệu quả của quá trình xã hội hoá, 

hạn chế đến mức tối đa những nảy sinh tiêu cực của nó trong lĩnh vực nghệ 

thuật không chuyên và mở rộng hơn nữa đối với các hoạt động văn hoá nói 

chung. 
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4. Phương pháp nghiên cứu:  

Vận dụng các kết hợp với khảo sát thực tiễn phong phú và sinh động, 

bài luận văn được nghiên cứu và trình bày theo phương pháp phân tích tổng 

hợp và khái quát hóa. Vận dụng các cơ sở dữ liệu để đánh giá thực tiễn. Bài 

luận văn không phải là một bản tổng kết công tác thực hiện của hoạt động 

sân khấu không chuyên với những con số thống kê mà mục đích chính cần 

hướng tới đó là đánh giá vị trí, vai trò của sân khấu không chuyên thành phố 

Bắc Giang trong đời sống văn hóa của quần chúng nhân dân cùng với phân 

tích những yếu tố chi phối sự tồn tại và phát triển của phong trào. 

5. Đối tượng và phạm vi 

 Trong khóa luận này tôi xin đề cập tới hoạt động nghệ thuật sân 

khấu không chuyên thành phố Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. 

6. Kết cấu bài luận văn. 

Đề tài: Bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động sân khấu nghệ 

thuật không chuyên tại thành phố Bắc Giang 

Chƣơng I: Một số cơ sở lý luận 

Chƣơng II: Hoạt động sân khấu không chuyên tại thành phố Bắc 

Giang. 

Chƣơng III: Bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động sân khấu 

không chuyên tại thành phố Bắc Giang. 

 

 

 

 



 7 
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1. Sân khấu Việt Nam năm 1945-1985 - Những vấn đề lý luận từ thực 
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5. Các loại hình nghệ thuật – Bùi Khánh Thế 
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7. Sân khấu và thị hiếu người xem: Tiểu luận – Nguyễn Thọ Phan 
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10. Sân khấu Việt Nam 1945 – 1985: Những vấn đề lý luận thực tiễn. 

– Bài trích. 

11. Giải pháp phát triển nghệ thuật biểu diễn – Trọng Khôi. 

12. Nghệ thuật biểu diễn chuyển mình mạnh mẽ - Nguyễn Mai. 

13. Địa chí Bắc Giang: lịch sử và văn hóa. 
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15. Sân khấu và khản giả trong tình hình đổi mới hiện nay – Nguyễn 

Phan Thọ. 

 

 


	MỤC LỤC
	PHẦN MỞ ĐẦU 
	7DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

