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Nước ta có một nền văn hóa lịch sử lâu đời. Kể từ khi lớp người đầu tiên đến khai
phá mảnh đất hình chữ S này đến nay cũng đã mấy chục vạn năm. Còn nếu tính từ khi
bước vào quá trình xây dựng nhà nước đầu tiên của dân tộc đến nay thì cũng đã qua mấy
ngàn năm lịch sử.
Cuốn sách “Các nền văn hóa cổ Việt Nam” là công trình nghiên cứu về các nền văn hóa khảo cổ trên đất
nước từ khi con người có mặt trên đất nước ta đến thời Nguyễn. Những phế tích kiến trúc cung điện, đền miếu,
chùa tháp cùng các thành quách, mộ táng, lò nung gốm được phát hiện khắp trong Nam ngoài Bắc và miền
Trung cho thấy đỉnh cao và phong cách của nền văn minh Đại Việt, Champa và Phù Nam. Qua đó, có thể hình
dung bộ mặt văn hóa dân tộc trong tiến trình lịch sử, đánh thức và làm sống lại cả quá khứ hào hùng của dân tộc.
Kết cấu cuốn sách được chia thành năm phần:
Phần thứ nhất: Lớp người khai phá đầu tiên – con người và văn hóa thời đại đá cũ.
Phần thứ hai: Bước vào nền kinh tế sản xuất – con người và văn hóa thời đại đá mới.
Phần thứ ba: Các chặng đường hình thành nhà nước – văn hóa thời đại kim khí.
Phần thứ tư: Đấu tranh xây dựng nhà nước độc lập tự chủ khảo cổ học lịch sử.
Phần thứ năm: Các nền văn hóa dân tộc phía Nam trước lúc hòa đồng cùng văn hóa dân tộc.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

