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4. Xuất xứ của sản phẩm
Công trình “
là sản ph m c a ề tài hoa học c p trọng i m Đ i
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thực hiện trong các năm 2009-2011 và nghiệm thu năm 2012.
5. Giá đề xuất
B. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG SẢN PHẨM
Công trình “
mục tiêu:

ặt ra bốn

1) Xây dựng một bức r
ổ qu
ề các à
ố c a văn hóa
người Việt v ng Tây Nam Bộ văn hóa nhận thức, văn hóa t chức, văn
hóa ứng xử).
2) Tìm hi u hệ í các
ặc trưng
trên cơ sở ó nhận
diện bản sắc văn hóa v ng c a hu vực Tây Nam Bộ c ng các hệ quả và
hậu quả, các i m m nh và i m yếu c a nó trong quá trình i vào toàn
cầu hóa và hội nhập.
3) Giúp ểu rõ ơ văn hóa người Việt v ng Tây Nam Bộ và trên
cơ sở ó giúp ả íc các
ề
c
c nảy sinh trong muôn mặt
ời sống văn hóa - xã hội hiện t i như v n ề phụ nữ Tây Nam Bộ l y
chồng nư c ngoài, v n ề giáo dục, v n ề phát tri n con người, v.v.).
4) Góp phần thực hiện chương trình “Bảo tồn và phát tri n văn
hóa dân tộc trong quá trình hội nhập ở hu vực Nam Bộ trong ề án
nghiên cứu hoa học trọng i m c a Đ i học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
ề
u
ực
oạ 2005-2010”.
C. ĐỊA CHỈ CÓ THỂ ÁP DỤNG, TRIỂN KHAI
Là tài liệu tham hảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh
vực hoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nư c có liên quan ến văn hóa và văn hóa Nam Bộ.

