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Những kết luận mới của Luận án 

1. Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa làng nghề, luận án 
đã đưa ra quan niệm mới về văn hóa làng nghề, từ quan niệm về văn hóa làng nghề, 
luận án đưa ra một khung sơ đồ lý thuyết cụ thể để áp dụng cho việc nghiên cứu sự 
biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở tỉnh Bắc Ninh. 

2. Luận án phân tích và làm rõ những biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở 
Bắc Ninh qua phương diện không gian cảnh quan làng và các yếu tố tinh thần bao gồm: 
Tín ngưỡng, lễ hội và phong tục. Luận án đã làm rõ những biến đổi trong quá trình sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh trong giai đoạn 
hiện nay. Đây là cơ sở khoa học giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý 
văn hóa có kế hoạch phát triển và bảo tồn các giá trị văn hoá của làng nghề truyền 
thống ở Bắc Ninh trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

3. Thông qua nghiên cứu, phân tích 03 trường hợp đại diện, luận án đã làm rõ 
sự biến đổi tích cực, tiêu cực, nhận diện các xu hướng biến đổi văn hóa ở làng nghề 
truyền thống ở Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (06 xu hướng). 
Phân tích những tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến biến đổi 
văn hóa làng nghề, từ đó luận án đã luận bàn những vấn đề đặt ra trong việc bảo tồn 
và phát triển các giá trị của di sản văn hoá làng nghề ở Bắc Ninh trong xu thế hiện nay 
(04 vấn đề). 


