
Rédigé par des spécialistes vietnamiens bien connus de France, du Canada, 
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, ce livre peut servir d’ ouvrage de 
référence de base à qui s’intéresse à la culture vietnamienne. L’ histoire, 
la géographie, les ressources naturelles, la biodiversité, la linguistique, la 
littérature contemporaine, la littérature orale traditionnelle, la musique 
traditionelle, les religions du Việt-Nam, tout y est inclus. L’ ouvrage 
informe ainsi utilement le lecteur éclairé tout comme l’ étudiant ou le 
chercheur se spécialisant dans l’ étude du Việt-Nam.

Sách này tập hợp những bài nghiên cứu chuyên môn của các học giả Việt 
Nam học và có thể dùng làm tác phẩm tham khảo căn bản cho những ai 
quan tâm đến văn hóa Việt-Nam. Lịch sử, địa lí, tài nguyên thiên nhiên, 
đa dạng sinh học, ngữ học, văn học hiện đại, văn chương truyền khẩu, 
âm nhạc truyền thống, tôn giáo Việt-Nam, mọi khía cạnh đều được bao 
gồm ở đây. Tác phẩm đem kiến giải hữu ích đến cho độc giả ham học 
cũng như sinh viên hoặc nhà nghiên cứu chuyên về Việt-Nam.

Written by well-known Vietnamese scholars from France, Canada, US, 
Britain, this book serves as a standard, comprehensive reference work for 
anybody interested in Vietnamese culture. History, geography, natural 
resources, biodiversity, linguistics, contemporary literature, traditional 
oral literature, traditional music, Vietnamese religions...are all embedded 
in this book. Contains information of interest to a wide cross section of 
readers, ranging from laypersons to students and scholars specializing in 
the study of Viet Nam.
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