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Những kết luận mới của luận án
1.Là đề tài cấp thiết và là công trình đầu tiên nghiên cứu, tổng hợp lý luận về
mối liên hệ và vai trò của MTTT với TKĐHVN hiện nay theo hướng tiếp cận liên
ngành, luận án bước đầu xây dựng hệ thống lý thuyết lý luận về TKĐH, chốt lại
khái niệm, đặc trưng ngôn ngữ, vai trò của TKĐH trong đời sống xã hội đương đại.
Đồng thời, nhận diện yếu tố đặc trưng MTTT có thể tiếp nối, vận dụng vào
TKĐHVN hiện tại.
2. Nghiên cứu tiến trình phát triển từ cuối TK XIX, đầu TK XX, tập trung
vào TKĐHVN giai đoạn từ 1986 đến nay, luận án phân tích, đánh giá những mặt
thành công, hạn chế, nguyên nhân hạn chế của TKĐHVN hiện nay. Từ đó, đưa ra
những nhận thức về mối quan hệ, vai trò, giới hạn vận dụng MTTT trong
TKĐHVN hiện tại, đề xuất một số giải pháp trong việc vận dụng yếu tố MTTT vào
TKĐH hiện nay. Luận án chốt lại: Tính dân tộc, yếu tố MTTT là một vận dụng
rộng đối với TKĐH, trong đó, có thể vận dụng tinh thần (đặc tính dân gian, dân dã,
mộc mạc, giản dị, gợi tình, gợi cảm, dí dỏm, hài hước…), vận dụng hình thức (mô típ,

màu sắc, công năng, cấu trúc, chất liệu, kỹ thuật…). Nhưng trên hết, phải là sự
thẩm thấu, cảm thụ về tâm sinh lý dân tộc, gắn với thị hiếu tiêu dùng của mỗi nhà
thiết kế - chủ thể sáng tạo. Việc vận dụng các yếu tố này ở mức độ nào cũng phải
phù hợp với thị trường, với những đòi hỏi cụ thể về cung và cầu của xã hội đương
đại.
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