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Tóm tắt: 
 

Bản sắc văn hóa dân tộc là cái gốc, cái cốt lõi cho sự phát triển của mỗi quốc gia trên thế giới. 
Một quốc gia muốn văn minh, muốn giàu mạnh, muốn thịnh vượng thì trước tiên phải chú trọng 
đến văn hóa dân tộc. Một trong những giá trị văn hóa đó là giá trị văn hóa đình làng. Đối với 
người Việt, đình làng là một biểu tượng tâm linh, tín ngưỡng quan trọng của đời sống làng xã 
Việt Nam. Bài báo trình bày văn hóa đình làng, nghệ thuật kiến trúc với các yếu tố biểu đạt ý 
nghĩa của kiến trúc đình làng, khảo sát sự hiểu biết về giá trị đình làng của sinh viên một số 
trường đại học trên địa bàn thành phố và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm gìn giữ các giá trị 
đình làng tại thành phố Đà Nẵng.          
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Abstract: 
 

National cultural identity is the root, the core for the development of each country in the world. 
A country that wants to be civilized, to be rich and to prosper must first focus on national culture. 
One of the cultural values is that of the village. For the Vietnamese, the communal house is a 
spiritual symbol and important beliefs of village life in Vietnam. This article presents the village 
culture, architectural art with the elements expressing the meaning  of  village  architecture, 
explores the understanding of communal values of students of some universities in the city and 
thereby proposes some specific measures to preserve the communal values in Da Nang city.         
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