
VĂN HÓA ĐỌC CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY –  

NGHĨ VÀ NGẪM 
Ngày nay với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động 

không nhỏ tới giới trẻ. Tích cực cũng nhiều mà tiêu cực cũng không ít. Một 

trong những vấn đề đó nổi lên là văn hóa đọc sách của giới trẻ hiện nay- Vấn đề 

đáng để chúng ta cùng suy và ngẫm. 

Bạn hiểu gì về văn hóa đọc? Văn hóa đọc ở đây chính là thái độ, là cách 

ứng xử của chúng ta với tri thức sách vở. Phải biết đọc sách sao cho hợp lý và 

bổ ích. Đọc sao cho hợp với quy luật tiếp cận tri thức (Theo nhà ngôn ngữ học 

Phạm Văn Tình). 

1. Thực trạng văn hóa đọc của giới trẻ hiện nay 

Giới trẻ ngày nay có vẻ thờ ơ, lãnh cảm với văn hóa đọc sách. Phải chăng 

họ nghĩ với những thông tin hiện đại họ không cần tới sách nữa? Văn hóa đọc 

sách đang đứng trước một cơ hội và một nguy cơ. Cơ hội bởi mỗi người chúng 

ta đều được tiếp cận với một khối lượng tri thức khổng lồ. Nhưng nó lại tiềm ẩn 

một nguy cơ làm mai một thói quen đọc vốn có bởi sự lấn át của các phương 

tiện nghe nhìn quá nhiều, quá hấp đẫn. Vậy sẽ có tương lai nào cho văn hóa đọc 

sách trong thời đại bùng nổ thông tin? 

 

21/4 là Ngày sách Việt Nam 

Khi Bộ TTTT tổ chức lấy ý kiến về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam 

(21.4), nhiều nhà nghiên cứu đều đặt ra vấn đề văn hóa đọc trong giới trẻ đang ở 

mức báo động, khi nhiều bạn trẻ thờ ơ với sách vở và đang bị văn hóa nghe – 

nhìn cuốn theo, cần phải tổ chức Ngày sách Việt Nam để cứu văn hoá đọc. 



Văn hóa đọc đứng trước nguy cơ bị “thất sủng”. Sách giấy không còn được 

đứng ở vị trí độc tôn. Dù cho những hội sách mở ra triền miên, những NXB 

sách, hãng in mọc lên như nấm. Nhưng chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi: Giới trẻ 

chúng ta đang quan tâm những cuốn sách nào? Và họ mua sách về để làm gì với 

nó chưa? Câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn nhưng với xã hội hiện đại, câu trả lời theo 

một thống kê mới nhất của Báo Lao động khiến chúng ta càng ngạc nhiên hơn. 

Thăm dò do báo Lao động tiến hành gần đây: Không kể sách chuyên ngành 

(62% sinh viên có đọc) loại sách được đọc nhiều nhất là… truyện tranh (60%), 

kế đến là truyện ngắn (50%), truyện dịch (35%), tiểu thuyết trong nước (30%) 

và thơ (20%). 

 

Cần khuyến khích giới trẻ có thêm lòng yêu và đọc sách 

Lênin đã dạy rằng: “Không có sách, không có tri thức/Không có tri thức, 

không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Bookbox - thư viện sách 

mini miễn phí cho người thích đọc sách đang ngày càng phát triển ở ba miền 

Bắc - Trung - Nam. Nhưng nó chỉ phục vụ lượng độc giả yêu sách thực sự. Thư 

viện sách dù miễn phí vẫn không thu hút được giới trẻ. Hay ngay tại thư viện 

Quốc gia - thư viện lớn nhất này rất ít khi ế ẩm. Nhiều hôm còn kín đặc chỗ. 

Nhưng các cửa ra vào và trên những khoảng tường trống, thay vì treo tranh ảnh 

hay những thông báo chỉ dẫn, người ta treo những… nội quy xử phạt. “Không 

vứt kẹo cao su ra sàn nhà”, “Đề nghị không nói chuyện riêng”, “Không hút 

thuốc lá trong phòng”… và buồn hơn nữa là “Không xé cắt tài liệu trong thư 

viện”. 

Phải chăng giới trẻ không biết chọn sách? Có những bạn chạy theo phong 

trào để đọc sách. Có một thời gian những cuốn sách như “Mãi mãi tuổi 20”, 



“Nhật kí Đặng Thùy Trâm” làm mưa, làm gió trên thị trường sách. Rồi có khi họ 

đọc theo mốt: “Thế giới phẳng” của Thomas Friedman. Thế là dù không thích, 

không hiểu nhưng các bạn trẻ vẫn chạy đi mua những cuốn sách mà mọi người 

vẫn đọc để mình không trở thành người lạc hậu. Đó là chưa kể tới việc hiện nay 

thị trường sách vô cùng phong phú về nội dung và hình thức, có nhiều sách được 

coi là “sách đen” theo kiểu dạng “mì ăn liền” gây thích ứng ở giới trẻ. Nhưng 

vẫn được giới trẻ truyền tay nhau đọc hăng say. Thật đáng lo ngại! 

2. Hướng đi nào cho văn hóa đọc? 

Có thể nhận thấy, bất chấp những tiến bộ vượt bậc của công nghệ giải trí 

nghe, nhìn, thì đọc sách vẫn được xem là một kênh tiếp nhận thông tin quan 

trọng được nhiều người ưa thích. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành xuất bản 

trong thời gian qua chính là minh chứng cụ thể nhất của việc phát triển nhu cầu 

đọc của độc giả. Những bất cập ở cả ba điểm mấu chốt: thói quen đọc sách, khả 

năng chọn sách và cách đọc sách thì những lo lắng về văn hóa đọc đang có phần 

sa sút không phải là không có căn cứ, dù lượng sách xuất bản và số lượng tăng 

cao 

Vậy chúng ta thực sự có thể nâng cao văn hóa đọc cho giới trẻ? Khi xã hội 

phát triển cao hơn, con người có thể đọc sách trong thư viện điện tử hay qua 

mạng Internet, thì vẫn chắc chắn một điều là: sách vẫn không hề mất đi giá trị 

văn hoá truyền thống lâu đời vốn có của nó. Đúng như Ths. Nguyễn Hữu Giới 

đã viết: “Sách và văn hoá đọc lo mà không lo trước sự bùng nổ và lấn át mạnh 

mẽ của phương tiện nghe nhìn hôm nay, mà chỉ là vấn đề tương hợp và tương 

tác giữa đặc trưng các loại hình với những nhu cầu thực tế luôn luôn biến động 

và phát triển trong xã hội”. 

Trong xã hội thông tin hiện đại, thời gian đọc sách và độc giả bị co hẹp lại, 

dù chỉ là tương đối. Tuy nhiên, điều quan trọng là sách vẫn có những tính năng 

không thể thay thế được bằng các phương tiện nghe nhìn và chúng ta cần tạo ra 

một nhận thức rộng rãi trong xã hội về sách. Thực sự chúng ta cần có một sự 

nhìn nhận, suy và ngẫm một cách nghiêm túc về văn hóa đọc sách của giới trẻ 

hiện nay. 

Đỗ Huệ  
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