
1 
 

ĐỌC SÁCH LÀ HƯỞNG THỤ VĂN HÓA 

Trước khi có các phương tiện nghe nhìn, sách là con đường lớn nhất để con người 

tiếp cận thông tin, văn hóa và tri thức. Ngày nay, ngoài sách, con người còn tiếp thu thông 

tin qua các phương tiện thông tin đại chúng như Truyền hình, phim ảnh, Internet... Văn hóa 

đọc vì thế có những bước thay đổi về chất... 

Các phương tiện nghe nhìn tỏ ra có nhiều ưu thế hơn, hấp dẫn hơn so với sách, và 

thực tế chúng đang có xu hướng cạnh tranh lấn át văn hóa đọc. Nếu trước đây, đọc sách là 

một thú vui, một thói quen của rất nhiều người thì ngày nay thói quen ấy đang có nguy cơ bị 

mất dần đi. Tất nhiên đối với các nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, sinh 

viên, học sinh... đọc sách vẫn là một công việc bắt buộc, thường xuyên mà nếu thiếu nó 

người ta rất khó để có được một chuyên môn tốt, một khối lượng kiến thức đủ rộng để phục 

vụ công việc, nhưng đông đảo quần chúng đang có xu hưởng giải trí bằng phim ảnh, băng 

đĩa nhiều hơn. 

Mặc dù vậy, đọc sách vẫn luôn được khẳng định là một nhu cầu thiết yếu với những 

thế mạnh riêng của chính nó, một cách thưởng thức văn hóa sang trọng và có chiều sâu; là 

phương cách tốt nhất để làm giàu có vốn liếng ngôn từ của con người. Những thuộc tính đi 

liền với việc đọc là suy nghĩ, suy ngẫm, tra cứu, tìm tòi... là cơ sở hữu ích cho việc nâng cao 

tri thức, hiểu biết, tạo dựng những vỉa tầng sâu sắc trong toàn bộ hệ thống kiến thức, nhận 

thức của mỗi con người. 

Không thể hình dung nếu một ai đó trong suốt cuộc đời mình không coi trọng việc 

đọc mà có thể có được một trữ lượng thông tin, kiến thức lớn. Khối lượng kiến thức thu thập 

được từ việc đọc chính là một thước đo đánh giá tầm vóc tri thức của mỗi người. Nhiều ông 

bố bà mẹ mong muốn tạo cho con mình một thói quen tốt là ham mê đọc sách từ thuở ấu 

thơ. 

Không chỉ dừng lại ở việc thu nhận thông tin, người ta đến với sách để thưởng thức 

vẻ đẹp của kiến thức thông qua lăng kính sáng tạo của tác giả. Trong một bài viết mới đây, 

giáo sư Trần Bạch Đằng nêu một ý kiến rất xác đáng, rằng: “Không thể lấy lăng kính ‘hàn 

lâm’ để nhìn việc đọc sách của công chúng, mà phải lấy lăng kính của công chúng soi lại 

việc viết sách của chúng ta...”. 

Rõ ràng, khi nêu ra khái niệm văn hóa đọc có nghĩa là chúng ta đang ngày một đề cao 

tính nghệ thuật, tính thưởng thức văn hóa đích thực trong việc đọc sách, vượt lên trên khái 

niệm đọc đơn thuần. 

Vũ Quỳnh 

(Theo: Văn nghệ công an) 
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