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DU LỊCH VÀ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA:
ĐẶC TRƯNG VÀ XU HƯỚNG
Nguyễn Thị Thanh Xuyên*
Tóm tắt: Hiệu ứng tác động của du lịch đến văn hóa đặt ra một số vấn đề cấp thiết liên quan đến việc
tái xem xét vai trò của tác nhân và biện pháp quản lý sự biến đổi văn hóa. Bài viết này có mục tiêu khám
phá sự biến đổi văn hóa dưới tác động du lịch ở thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong phạm vi
nguồn lực di sản văn hóa (di tích, diễn xướng, lễ hội). Với phương pháp định tính, nghiên cứu này giải
thích sự biến đổi văn hóa thông qua tiến trình tiếp biến văn hóa và cải tiến văn hóa. Nghiên cứu chỉ ra một
số phát hiện quan trọng như sau: (i) kiến tạo giá trị văn hóa mới là hiệu ứng cơ bản của biến đổi văn hóa;
(ii) sự biến đổi văn hóa là một quá trình thích ứng chủ động của cộng đồng và những tác nhân khác như
nhà quản lý, bên liên quan. Qua đó, nghiên cứu này cũng dự báo xu hướng biến đổi văn hóa và đề xuất
biện pháp cân bằng mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong giai đoạn hậu du lịch.
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Nguyễn Thị Thanh Xuyên: Tourism and cultural transformation: features and trends
The tourism impacts on culture require urgent reconsideration of the role of actors and the measures in
the management of cultural transformation. This paper aimed to identify cultural transformation as a result
of tourism impact in Nha Trang city (Khánh Hòa province, Vietnam) within the scope of cultural heritages
resources (relics, art performance, festivals). Using the qualitative method, this research explained the
cultural transformation through acculturation and the cultural improvement. There were a number of critical
findings: (i) new cultural values is the main effect of cultural transformation; (ii) cultural transformation is
the active adaptation process of the community and other actors such as managers and stakeholders. The
research predicted the trend of cultural transformation and suggests measures to balance between culture
and development in post-tourism.
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