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Đề tài tiến hành tổng thuật những kỹ thuật xây dựng không gian từ tiểu thuyết truyền thống đến tiểu thuyết 

hiện đại thế kỷ XX nhằm nêu bật sự kế thừa xuất sắc những tinh hoa của các nhà văn tiền bối và những cách 

tân, đổi mới của Le Clézio trong kỹ thuật xây dựng không gian tiểu thuyết. 

Tiếp đó, đề tài khảo sát và phân loại những không gian đặc trưng trong các tác phẩm phản ánh thế giới quan và 

chủ nghĩa nhân văn của Le Clézio; những quan niệm về cội nguồn quyết định các kỹ thuật xây dựng không 

gian tạo nên những cực đối lập: Không gian cội nguồn và không gian phi cội nguồn trong tác phẩm của Le 

Clézio. 

Cuối cùng, đề tài ứng dụng cách thức tiếp cận văn bản văn học nói chung và không gian tiểu thuyết nói riêng 

đối với loại “siêu độc giả”: người giảng dạy văn học và sinh viên ngành ngữ văn nước ngoài. 

Nguyễn Thị Bình. 2007. Novel space by J.M.G Le Clézio. VNU-level research, Code: QN.0513.  

The study reviewed the techniques to construct space in both traditional and modern novels in the 20
th

 century. 

By doing so, the researcher highlighted the excellent inheritance of senior writers and the innovation by J.M.G 

Le Clézio in novel space construction.  

Also, the study investigated and categorized typical spaces in the novels that reflect the world outlook and 

humanism of J.M.G Le Clézio. The concepts on the origin which formed his techniques of space construction, 

create two opposite poles: original space and non-original space.  

Finally, the study used the approaches to literary text in general and novel space in particular by “super 

readers”: literature lecturers and students majoring in foreign literature.  
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