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THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI BÀI CHO 

“BÌNH LUẬN VĂN HỌC - NIÊN SAN 2020” 

  

            Kính gửi:      -    Quý vị giáo sư, các nhà nghiên cứu  

                                   -   Các anh chị nghiên cứu sinh, thạc sĩ 

 

    Như quý thầy cô anh chị đã biết, Bình luận văn học – niên san của Hội Nghiên 

cứu và Giảng dạy văn học TP.HCM đã tồn tại hàng chục năm nay và là người bạn 

đường không thể thiếu của các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao 

học, sinh viên. Theo lịch trình, Ban chấp hành Hội nghiên cứu và Giảng dạy Văn 

học TP.HCM xin thông báo về việc tập hợp bài cho Niên san 2020 năm nay.  

     Nội dung:  Các chuyên mục của Bình luận văn học dự định bao gồm:  

• TIÊU ĐIỂM : Chủ đề năm nay xoay xung quanh 2 vấn đề lớn:  văn học 

trong nhà trường; đổi mới chương trình, sách giáo khoa ngữ văn phổ thông 

theo hướng phát triển năng lực, v.v… 

• CHÂN DUNG NHÂN VẬT: Chân dung các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn 

học lão thành trong nước và ngoài nước (người Việt và những nhà Việt Nam 

học nước ngoài). 

• VĂN HỌC VIỆT NAM: Văn học dân gian, cổ điển, hiện đại, nhất là những 

vấn đề liên quan đến ngữ văn trong trường phổ thông.  

• LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀ VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI : Chú ý đến các 

phương pháp nghiên cứu phê bình văn học mới. 



• VĂN HỌC - NHÀ TRƯỜNG: Những vấn đề văn học trong nhà trường: dạy 

văn, học văn, thi văn, tập trung vào định hướng cải cách sách giáo khoa tới 

đây… 

• NHÌN RA THẾ GIỚI: Giới thiệu chương trình, việc giảng dạy và nghiên 

cứu văn học ở các nước trên thế giới. 

• ĐỌC SÁCH: Giới thiệu sách của các hội viên Hội nghiên cứu và Giảng dạy 

Văn học TP.HCM. 

      Quy cách văn bản: Ngoài những quy định thông thường của bài nghiên cứu, 

cần lưu ý : 

• Bài viết dùng mã Unicode, font : Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 

đơn, chừa lề tự động, dài không quá 12 trang 

• Cuối bài viết có Tóm tắt/ Abstract bài viết dài không quá 10 dòng và 4-5 

Từ khóa/ Keywords bằng tiếng Việt và tiếng Anh  

• Tài liệu tham khảo ghi theo trình tự: tên tác giả. năm xuất bản (trong ngoặc 

đơn). tên sách (hoặc tạp chí in nghiêng, tên bài tạp chí trong ngoặc kép). nhà 

xuất bản. nơi xuất bản (tập, số, năm xuất bản đối với tạp chí).  

• Chú thích: dùng dạng (Nguyễn Văn A, 2012, tr.15).  

      Thời hạn gửi bài: 15/12/2020 

      Địa chỉ gửi bài: Bài viết gửi bằng file(s) đính kèm email đến cả 2 địa chỉ : 

      doanlegiang@yahoo.com; nguyenthanhthi57@gmail.com    

     Trân trọng.  
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