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CSDM

Tài liệu này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của chị em thuộc hai Câu lạc

bộ (CLB) " Phụ nữ kể chuyện" tại xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh yên Bái và tại xã

Nghĩa Lợi - Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ dự án: "Thúc

đẩy tự do tôn giáo ở Việt Nam" do Trung tâm vì sự phát triển miền núi (CSDM) và Sáng

kiến phát triển mở Việt Nam (ODV) thực hiện.

G I Ớ I  T H I Ệ U



Tài liệu này dùng để hướng dẫn và thực hành thu thập các tri thức bản địa (TTBĐ) để làm tài

liệu hóa nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của từng dân tộc.

Các thông tin, hình ảnh và dữ liệu thu thập được là minh chứng sống động và có giá trị để

khẳng định bản sắc dân tộc, tăng thêm niềm tự hào dân tộc cho mỗi thành viên của cộng

đồng, đồng thời làm đơn giản hóa việc truyền dạy lại các tri thức cho các thế hệ sau.

Thực hành thu thập thông
tin/dữ liệu 

Họp giới thiệu dự án, mục đích, mục
tiêu và thời gian dự án 

Tập huấn kỹ thuật, kỹ năng kể chuyện
bằng hình ảnh/video

Quá trình thực hiện dự án

Lựa chọn thành viên tham gia và
thành lập CLB "Phụ nữ kể chuyện"
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Triển lãm tại cộng đồng5



Hai câu lạc bộ "Phụ nữ kể chuyện" được thành lập tại hai vùng dự án
thuộc xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái và xã Nghĩa Lợi,
Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn. Mỗi CLB có 12 thành viên, họ là những
người phụ nữ dân tộc Thái, Thổ với những công việc hàng ngày như
chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc con cái, nội trợ gia đình...

Thành lập CLB "phụ nữ kể chuyện"

Các thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, nhiệt tình, yêu bản
sắc văn hóa, tín ngưỡng dân tộc của mình, đồng thời mong muốn bảo
vệ, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc . 

Khi chưa tham gia CLB, các chị em chưa có nhiều hiểu biết về quay
phim chụp ảnh có kỹ thuật và sử dụng các công nghệ, phần mềm trên
điện thoại di động



Nội dung tập huấn 
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2.

3.
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 Thảo luận về tri thức bản địa

Kỹ thuật kể chuyện bằng hình ảnh và thực hành

 Cách thức thu thập tri thức bản địa (kể chuyện, lập bản
đồ, thu thập dữ liệu,vv )

Kỹ thuật kể chuyện bằng video và thực hành 

Công cụ thu thập dữ liệu Mapeo và thực hành 



Quy trình thu thập TTBĐ 
 

1.1

1.2

1.3

Xác định Tri thức bản địa cần thu thập:
Tùy vào từng thời điểm và cách sinh hoạt của cộng đồng, các thành
viên sẽ cùng thảo luận và xác định các tri thức bản địa hiện có trong
cộng đồng 

Đối tượng để phỏng vấn và thu thập thông tin: 
- Ai biết được tri thức đó? 
- Ai có thể tiếp tục truyền dạy tri thức đó
Thông tin cần thu thập ở mục này nêu rõ tri thức đó do ai đang nắm
giữ (người già/nam/nữ/thanh niên/nhóm cộng đồng…) 

Địa điểm thu thập:
Cần xác định và ghi chép đầy đủ các thông tin cơ bản như: Tên thôn,
bản, xóm, xã, huyện, tỉnh

Bước 1: Lập kế hoạch 

1.4 Sự ứng dụng của tri thức:
Tri thức đó do ai áp dụng? Được áp dụng/thực hành ở đâu? Tại sao?
Chú ý khai thác hoàn cảnh gốc tích (sự tích) của mỗi tri thức bản địa, diễn
giải các lý do tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm ở địa điểm như vậy? 



2.1

2.2

Chia nhóm
Dựa trên sở thích và mối quan tâm của cá nhân, các thành viên sẽ thống nhất
để chia ra các nhóm theo chủ đề câu chuyện và chuẩn bị tiến hành thu thập
+ Mỗi nhóm 2 đến 3 người 
+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: người phỏng vấn, ghi chép, chụp
ảnh…

Chuẩn bị vật dụng, vật liệu đi phỏng vấn 
Các dụng cụ chuẩn bị cho quá trình thu thập như (giấy, biểu mẫu thu thập, bút,
điện thoại thông minh đã được sạc đầy, Pin dự phòng, thẻ nhớ ...) Nguyên vật
liệu làm vật dụng nếu cần thiết.
Các dụng cụ phải được bảo quản tốt và kiểm tra kỹ lại trước khi sử dụng. Cần
phải tính toán những giải pháp thay thế khi bị hỏng 

Bước 2: Chuẩn bị thu thập TTBĐ

2.3 Lên lịch hẹn
Nhóm cần liên hệ trước với người được phỏng vấn (các nghệ nhân, hộ gia đình
còn đang nắm giữ và thực hành tri thức bản địa), hẹn ngày giờ, địa điểm, nói
rõ mục đích để xin được sự đồng ý



3.1

3.2

Đặt vấn đề với người được phỏng vấn
Khi đặt vấn đề cần nói rõ mục đích là thu thập tri thức bản địa giúp cộng
đồng tài liệu hóa để thuận tiện cho việc lưu truyền sau này.
Cần làm rõ với người được phỏng vấn mục đích không phải là để “học lỏm”
bí quyết, có thái độ tôn trọng với các tri thức mang tính “gia truyền”…

Phỏng vấn
Trong quá trình thực hiện phỏng vấn cần quan sát và phỏng vấn kỹ, có thể
hỏi lại nếu chưa rõ, có thể nhờ chỉ dẫn cả cách thực hiện.
- Ghi chép cẩn thận, khi những câu trả lời mang tính mô tả cần phải hỏi lại
để người được phỏng vấn giải thích rõ hơn
- Phỏng vấn xong nên kiểm chứng lại một lượt.

Bước 3: Tổ chức đi thu thập thông tin 

3.3 Chụp ảnh/quay video
- Trước khi chụp cần phải có sự đồng ý của người được phỏng vấn
- Một người phụ trách việc chụp ảnh/quay: ảnh vật dụng, người được phỏng
vấn, 
- Đối với các hoạt động phải thực hiện nhanh, không kịp chụp thì đề nghị
người thực hiện làm chậm lại hoặc giữ 1 tư thế đảm bảo chụp được hình.
- Kiểm tra lại bức hình sau khi chụp/quay, đảm bảo khuôn hình ưng ý, nếu
chưa ưng cần làm lại



4.1 Hoàn thiện các nội dung ghi chép ngay sau phỏng vấn, thu thập thông
tin (bằng việc viết ra sổ/đánh vào máy tính), bao gồm:
- Tri thức/ vật dụng này là gì, dùng để làm gì?
- Ai là người làm ra?
- Làm như thế nào?
- Vật liệu?
- Làm ở đâu?
- Thời gian làm/thực hành
- Có kiêng kị gì không?
- Cách lưu truyền như thế nào, qua hình thức nào
- Hiện nay có còn thực hiện không? Lý do vì sao có, không? 

4.2 Sắp xếp các câu chuyện (nhóm/CLB ngồi họp bàn thống nhất)
- Dựng nội dung câu chuyện bằng cách sắp xếp các hình ảnh và lời bình
cho từng hình ảnh
- Hình ảnh là minh họa cho các nội dung của câu chuyện. Thêm các chú
thích nếu cần thiết để người đọc dễ hiểu hơn.

Bước 4: Hậu kỳ sau phỏng vấn 



Một số kết quả của CLB xã Hạnh Sơn





Một số kết quả của CLB Làng Lung - Làng Lác





Thuận lợi Thách Thức

Những thuận lợi - thách thức 
của CLB

1. Các thành viên của CLB được tập huấn các kỹ
thuật quay phim, chụp ảnh, sử dụng các ứng
dụng chỉnh sửa ảnh. Nhận được sự hỗ trợ từ Dự
án về kinh phí, trang thiết bị để phục vụ cho
hoạt động. 

2.  Các chị em đều là người bản địa nên hiểu rõ
về văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc
mình. Nhận được sự đồng thuận và tạo điều kiện
của chính quyền địa phương cho nhóm thực hiện
hoạt động tại cộng đồng

3.  CLB nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của những
nghệ nhân (người nắm giữ lịch sử, hiểu biết về
phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống như
đan lát, thêu, dệt, ẩm thực...)

1.Có một số hoạt động diễn ra theo thời điểm
nhất định trong năm vì vậy không thể thu
thập được các tri thức nổi bật trong khoảng
thời gian vài tháng thực hiện dự án

2. Thời điểm thực hiện dự án đúng vào lúc cao
điểm của dịch Covid-19 nên việc tập trung,
họp bàn cho công việc bị hạn chế, thậm chí
không thể thực hiện



Lòng tin và trao quyền cho các thành viên sẽ quyết định sự thành công của dự
án. Bình thường họ chỉ là những người làm nông nghiệp, chưa quen với công
nghệ, thiết bị nhưng khi được tập huấn, được tín nhiệm và trao quyền thì họ
có thể tự tin làm được những việc muốn làm

Những bài học kinh nghiệm từ dự án

Có thể khẳng định rằng cộng đồng DTTS có cả một kho tàng chứa đựng
những giá trị về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán đặc sắc để thể khai
thác và viết nên những câu chuyện hay

Một khi người dân tộc thiểu số nhận thức được tầm quan trọng của tri thức bản
địa, họ sẽ tự hào khi sở hữu những giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc và họ sẽ
làm hết khả năng của mình để giữ gìn và phát huy những giá trị đó

 
Các sản phẩm các thành viên và cộng đồng tự làm, tự xây dựng thì sẽ có tính
bền vững cao. Họ có thể chủ động xây dựng nên những câu chuyện bằng hình
ảnh/video về cuộc sống, về văn hóa của họ để giới thiệu và quảng bá khi thấy
quan trọng và cần thiết

Những hoạt động này có thể nhân rộng ra các cộng đồng dân tộc thiểu số khác,
rất hữu ích cho việc bảo tồn, duy trì và phát huy tri thức bản địa và lòng tự hào
của các nhóm dân tộc




