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Tóm tắt:
Đô thị hóa là quá trình tất yếu trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ở
Việt Nam. Là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh và mạnh nhất trong
cả nước, diện mạo thành phố Đà Nẵng đang không ngừng đổi mới, kéo theo sự chuyển biến của
các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có tín ngưỡng cư dân ven biển, được biểu hiện ở nhiều
khía cạnh khác nhau. Bài viết này tập trung vào công tác bảo tồn tín ngưỡng của cư dân ven biển
Đà Nẵng, bao gồm cả những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất một số
giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của cư dân ven biển
trong quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng hiện nay.
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Abstract:
Urbanization is the inevitable process of the implementation of industrialization - modernization of
the country in Vietnam. As one of the local with the most rapid and powerful urbanization speed in
the country, Danang’s appearance is constantly renewed, leading to the transformation of the
traditional cultural values, including belief of coastal residents which is expressed in many
different aspects. This article focuses on preserving the beliefs of Danang coastal residents,
including all of the gains and existing drawbacks. Thereby the author proposes some measures for
preserving and promoting the values of culture and beliefs of coastal residents in the process of
urbanization in Danang nowadays.
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