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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong thời kỳ hội nhập như hiện nay, nền kinh tế nước ta đang trên đà 

phát triển mạnh mẽ, từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Theo đó, đời 

sống vật chất của người dân không ngừng được nâng cao. Khi đó, những nhu cầu 

văn hóa tinh thần ngày càng phát triển hơn. Người ta không chỉ tìm đến với các 

giá trị văn hóa dân tộc mình mà còn muốn vươn ra, tìm hiểu, nghiên cứu về 

những tinh hoa văn hóa của các nước trên thế giới. Đó là nhu cầu tất yếu trong 

bối cảnh hợp tác quốc tế, giao lưu, hội nhập như hiện nay. Có nhiều cách thức để 

tiếp cận với thế giới nhưng có lẽ sách là một kênh tiếp cận truyền thống và phổ 

biến nhất, mà đặc biệt là sách văn học dịch. Thông qua sách, chúng ta không 

những tiếp cận được với những nét văn hóa truyền thống, những phong tục, tập 

quán, con người của các nước khác trên thế giới mà qua đó những cuốn sách 

dịch về đề tài tình yêu còn có tác động không nhỏ tới lối sống của sinh viên – 

một lượng độc giả lớn của sách văn học dịch. 

Trước nhu cầu như vậy, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã tìm hiểu, 

tiến hành khai thác, phát hành sách văn học dịch, điều này góp phần làm cho thị 

trường sách văn học dịch thêm đa dạng, sôi động. Tại bất cứ phố sách, nhà sách 

hay các trung tâm sách, người ta cũng có thể dễ dàng tiếp cận với rất nhiều cuốn 

sách văn học dịch có giá trị. 

Đặc biệt, Hà Nội lại là một trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của đất 

nước. Tại đây tập trung rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên 

nghiệp… và thu hút số lượng lớn các bạn sinh viên nên nhu cầu sách văn học 
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dịch ở thủ đô ngày càng lớn. Theo đó, những hiệu ứng mà sách văn học dịch 

đem lại cho giới trẻ, chủ yếu là sinh viên cũng cần đề cập đến. Bởi không chỉ có 

những tác động tích cực mà còn không ít những vấn đề tiêu cực cần phòng tránh 

và khắc phục. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “ Ảnh hưởng của sách văn học 

dịch tới lối sống của sinh viên Hà Nội hiện nay”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Bài nghiên cứu đi sâu vào tìm hiểu về sự biến động của thị trường sách 

văn học dịch, nhu cầu sử dụng sách văn học dịch, đặc biệt nghiên cứu sự tác 

động của sách văn học dịch tới lối sống của sinh viên. Qua đó, đưa ra những biện 

pháp để ngăn chặn những tác động xấu của sách văn học dịch đối với giới trẻ. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu nhu cầu và thị trường sách văn học dịch trong mấy năm 

gần đây, tập trung vào nhà xuất bản Văn học, Công ty truyền thông Nhã Nam, 

Công ty cổ phần truyền thông Quảng Văn…Nghiên cứu nhu cầu và sự ảnh 

hưởng của sách văn học dịch đối với sinh viên trên địa bàn Hà Nội là chủ yếu. 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả sử dụng một số phương pháp 

nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh. 

- Phương pháp điều tra xã hội học. 

- Phương pháp điều tra tại hiện trường. 
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5. Bố cục của đề tài 

Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm 3 chương: 

 Chương 1: Nhận thức chung về sách văn học dịch. 

Chương 2: Ảnh hưởng của sách văn học dịch đối với lối sống của sinh 

viên Hà Nội hiện nay. 

Chương 3: Giải pháp để nâng cao chất lượng sách văn học dịch trong 

việc hoàn thiện lối sống cúa sinh viên. 
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