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NGHIÊN CỨU DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI 

TẠI VIỆT NAM – CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP 

TIẾP CẬN TỪ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP  

KHU ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN 

Nguyễn Thị Thanh Hà1 

Tóm tắt 

Từ sau khi được công nhận là di sản quốc gia vào năm 1985 và di sản 

văn hóa thế giới vào năm 1999 Khu Đô thị cổ Hội An nói riêng, thành phố 

Hội An nói chung đã trở thành một đề tài nghiên cứu được sự quan tâm sâu 

sắc, rộng rãi của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong 

và ngoài nước. Phần lớn các nghiên cứu về Hội An đều thuộc chuyên ngành 

lịch sử, khảo cổ học hay kiến trúc,… Các nghiên cứu trên đều tập trung 

hướng đến mục đích là làm rõ quá trình phát triển của Hội An qua nhiều 

giai đoạn lịch sử. Trong chuỗi các nghiên cứu lịch sử này, giai đoạn Hội An 

được xây dựng và phát triển như là một thương cảng quốc tế sầm uất với các 

hoạt động thương mại nhộn nhịp của hai nhóm cộng đồng dân cư Hoa – 

Nhật, từ khoảng cuối thế kỷ XVI đến những năm đầu thế kỷ XIX là chủ đề 

được nhiều nhà khoa học quan tâm.  

Tuy nhiên, trong tình hình nghiên cứu như trên, một vấn đề được đặt ra 

là liệu những kết quả của cả một quá trình nghiên cứu lâu năm như vậy đã 

đủ để có thể khái quát được diện mạo lịch sử và văn hóa của Hội An qua các 

thời kỳ lịch sử hay chưa. Yếu tố “phần mềm” dường như chưa được nhiều 

nhà nghiên cứu đặt vào vị trí trung tâm trong các nghiên cứu của họ. Yếu tố 

“phần mềm” ở đây chính là cộng đồng dân cư đang sống trong lòng di sản, 

là mạng lưới xã hội bao gồm các cá nhân, tập thể đến từ nhiều quốc gia trên 

thế giới đã và đang góp sức mình vào công tác gìn giữ, bảo tồn Hội An. 

Hướng tiếp cận nhân học mà chúng tôi thảo luận trong bài viết này đặt trọng 

tâm nghiên cứu vào chính cộng đồng dân cư và vai trò của mạng lưới xã hội 

tham gia vào công tác bảo tồn khu phố cổ. Đây cũng chính là đối tượng 

nghiên cứu mà chúng tôi hướng đến trong nghiên cứu nhân học về di sản 

văn hóa thế giới Hội An. 

Từ khóa: di sản, đô thị cổ, Hội An. 

                                                                 
1  TS, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia TP HCM. 
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1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu di sản văn hóa thế giới tại 

Việt Nam 

Các hoạt động của chương trình quốc tế về di sản thế giới hiện 

nay đã chính thức được khởi động từ năm 1972 sau khi Đại hội đồng 

tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (tổ chức 

UNESCO) thông qua Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới, gọi tắt là Công ước di sản thế giới2. Tính đến thời điểm 

năm 2012, trên thế giới đã có tất cả 962 di sản được liệt kê, trong đó 

có 745 di sản văn hóa, 188 di sản thiên nhiên và 29 di sản thuộc cả hai 

loại. Các di sản đó hiện diện tại 157 quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Việt Nam tham gia công ước này vào năm 19873 và từ năm 1993 một 

số di sản của Việt Nam đã lần lượt được công nhận là di sản thế giới. 

Tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã có 7 di sản được tổ chức 

UNESCO công nhận là di sản thế giới4. Trong tình hình ngày càng có 

nhiều di sản được công nhận là di sản thế giới tại Việt Nam như hiện 

nay, các chương trình hành động nhằm mục đích bảo tồn và phát huy 

giá trị của các di sản thế giới đã trở thành một nhiệm vụ hết sức quan 

trọng của cả nhà nước và các cơ quan chính quyền tại các địa phương 

có di sản được công nhận là di sản thế giới.  

Tại Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, cơ quan của Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng 

dẫn các hoạt động phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa trong phạm vi cả nước. Đây cũng chính là cơ quan đóng 

                                                                 
2  Công ước di sản thế giới được thông qua ngày 16 tháng 11 năm 1972 và di sản văn hóa thế 

giới được đề cập ở đây là di sản văn hóa vật thể bao gồm di sản văn hóa thế giới và di sản 

thiên nhiên thế giới, không bao gồm các di sản được tổ chức UNESCO công nhận là di 

sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và di sản tư liệu thế giới.  
3 Thông tin được cung cấp trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, 

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/ctc_quocte/un/nr071226132159/ns090114131655.  
4  Di sản văn hóa thế giới được chúng tôi đề cập đến trong bài viết này chỉ giới hạn trong 

phạm vi các di sản văn hóa vật thể đã được tổ chức UNESCO công nhận. Tính đến thời 

điểm hiện tại ở Việt Nam đã có 7 di sản vật thể được tổ chức UNESCO công nhận là di sản 

thế giới gồm: 2 di sản thiên nhiên là: Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh (được công nhận vào 

tháng 12 năm 1994) và Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình (được công 

nhận vào tháng 7 năm 2003); 5 di sản văn hóa là: Quần thể Di tích cố đô Huế (1993), Khu 

Di tích Chăm Mỹ Sơn và Khu Phố cổ Hội An (cùng được công nhận vào tháng 12 năm 

1999), Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội (2010) và Khu Di tích Thành nhà 

Hồ (2011). Tham khảo thêm trên trang web của Cục Di sản văn hóa Việt Nam, Bộ Ngoại 

giao Việt Nam và tại trang http://www.dsvh.gov.vn/pages/news/news.aspx?id=27. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_v%C4%83n_h%C3%B3a_phi_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83_c%E1%BB%A7a_nh%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_v%C4%83n_h%C3%B3a_phi_v%E1%BA%ADt_th%E1%BB%83_c%E1%BB%A7a_nh%C3%A2n_lo%E1%BA%A1i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_t%C6%B0_li%E1%BB%87u_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
http://www.dsvh.gov.vn/pages/news/news.aspx?id=27
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vai trò trung tâm trong công tác tiến hành các hoạt động nghiên cứu 

khoa học về di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa thế giới nói 

riêng một cách có quy mô với sự tham gia của nhiều giáo sư và các 

nhà nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam5.  

Bên cạnh các hoạt động bảo tồn và nghiên cứu của các cơ quan, 

cá nhân trong nước, những địa phương có di sản thế giới hiện diện còn 

nhận được sự đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn về kỹ thuật, tài chính từ các tổ 

chức, cá nhân quốc tế thông qua các dự án quy hoạch và các dự án 

thành phần nhằm bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích. Đồng thời 

cũng nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn của các tổ chức nước ngoài 

trong công tác bảo tồn, quản lý và nghiên cứu di sản thế giới. Nhiều 

khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ bảo tồn và quản lý di sản 

cùng với các cuộc hội thảo khoa học đã được tổ chức tại các địa 

phương có di sản thế giới với sự tham gia của các chuyên gia thuộc 

nhiều chuyên ngành khác nhau ở cả trong và ngoài nước6. 

Hiện nay tại nhiều trường đại học ở một số nước trên thế giới đã 

xây dựng chuyên ngành Di sản thế giới học và đưa vào chương trình 

đào tạo như là một ngành học riêng biệt. Cùng với sự ra đời của ngành 

học mới đó, các hoạt động nghiên cứu di sản thế giới nói chung và di 

sản văn hóa thế giới nói riêng của các sinh viên, học viên cao học từ 

trong nhà trường cũng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Một số ngành 

thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn ở nhiều trường đại học của 

Việt Nam cũng đã đưa nội dung nghiên cứu di sản văn hóa vào 

chương trình đào tạo như là một nội dung vô cùng quan trọng. Tuy 

nhiên, tại các trường đại học của Việt Nam việc nghiên cứu một cách 

chuyên sâu về lĩnh vực Di sản văn hóa thế giới vẫn còn đang trong 

giai đoạn khởi đầu và thực sự chưa có chuyên ngành Di sản văn hóa 

thế giới học. 

Trong tình hình phát triển như hiện nay của Việt Nam, việc 

nghiên cứu giá trị văn hóa của các di sản văn hóa thế giới không đơn 

thuần chỉ nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập mà còn có 

khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của những địa phương có 

                                                                 
5  Thông tin trên trang web của Cục Di sản văn hóa: http://www.dsvh.gov.vn. 
6  Tham khảo bài viết của Đặng Văn Bài “Bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển” 

đăng trên trang web của Cục Di sản văn hóa: 

http://www.dsvh.gov.vn/pages/news/preview.  

http://www.dsvh.gov.vn/pages/news/preview
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di sản được công nhận và cả nước. Phần phát huy giá trị di sản để đem 

lại nguồn lợi về kinh tế được coi trọng không kém phần quản lý và 

bảo tồn di sản7.  

Trong tất cả các di sản văn hóa thế giới hiện diện ở Việt Nam 

hiện nay, Khu Đô thị cổ Hội An là một trường hợp điển hình được 

xem là rất thành công trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của 

di sản. Hội An đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn 

hóa thế giới vào tháng 12 năm 1999. Từ trước khi được công nhận là 

di sản văn hóa thế giới cho đến thời điểm hiện tại, bên cạnh sự nỗ 

lực và phấn đấu hết mình của chính quyền và người dân địa phương, 

Khu Đô thị cổ đã nhận được sự hỗ trợ, hợp tác về nhiều mặt như 

nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, đầu tư và phát triển kinh tế dịch 

vụ, du lịch,… của nhiều tổ chức và cá nhân quốc tế mà tiêu biểu là 

các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà chuyên môn và nhiều bạn hữu 

Nhật Bản8.  

Những điều kiện và tình hình nghiên cứu di sản văn hóa thế giới 

như trên cho thấy tầm quan trọng và tính cấp bách của việc tăng 

cường các hoạt động nghiên cứu di sản văn hóa thế giới trong các 

trường đại học ở Việt Nam. Việc nghiên cứu Khu Đô thị cổ Hội An 

trong bối cảnh là một di sản văn hóa thế giới nổi tiếng của Việt Nam 

sẽ góp phần làm rõ bức tranh về các hoạt động bảo tồn và phát huy giá 

trị di sản văn hóa thế giới trong mối quan hệ hợp tác quốc tế đa dạng 

về nhiều mặt với nhiều nước trên thế giới của Việt Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam - 

trường hợp Khu Đô thị cổ Hội An 

2.1. Đôi nét về Khu Đô thị cổ Hội An – Di sản văn hóa thế giới 

Tháng 12 năm 1999 Khu Đô thị cổ Hội An được UNESCO 

chính thức công nhận là Di sản văn hóa thế giới cùng thời điểm 

công nhận Khu Di tích Chăm Mỹ Sơn. Khu Đô thị cổ Hội An được 

nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đã hình thành vào khoảng thế kỷ 
                                                                 
7  Tham khảo bài viết của Nguyễn Quốc Hùng “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa - 

thiên nhiên thế giới phục vụ phát triển ở nước ta” đăng trên trang web của Cục Di sản văn 

hóa: http://www.dsvh.gov.vn/pages/news/preview, 
8  UBND thành phố Hội An (2012), Thành phố Hội An di sản thế giới triển vọng và tương 

lai, Sở Thông tin Truyền thông Hội An xuất bản, tr.102. 

http://www.dsvh.gov.vn/pages/news/preview


464 

XVI, XVII nhưng hầu hết các công trình kiến trúc còn lại ở đây đều 

được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX. So với các thành phố khác của 

Việt Nam, trong quá khứ Hội An chỉ là một đô thị nhỏ và có quá 

trình lịch sử phát triển thịnh vượng không kéo dài lâu, nhưng Hội 

An lại có một tài sản mà các nơi khác không có. Chính vì vậy, vào 

năm 1995 Khu Đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản cấp 

quốc gia và tiếp tục được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào 

bốn năm sau đó. Đặc trưng nổi bật của Khu Đô thị cổ này là sở hữu 

một quần thể di tích vô cùng phong phú, đa dạng và vẫn còn trong 

tình trạng bảo tồn khá tốt. Bên cạnh đó, Khu Đô thị cổ còn sở hữu 

một tài sản tinh thần có vô cùng giá trị gồm một hệ thống các di sản 

văn hóa phi vật thể, các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian. 

Trong quá trình phát triển lịch sử của Khu Đô thị Hội An, thời 

kỳ có quan hệ mật thiết với Nhật Bản là vào khoảng từ thế kỷ XVI 

đến thế kỷ XVII. Đây là thời kỳ có nhiều thuyền buôn Nhật Bản 

đến Hội An. Theo các nhà nghiên cứu sử học Khu phố Nhật Bản đã 

được hình thành vào thời kỳ các thuyền buôn Nhật Bản thường 

xuyên đến trú lại cảng thị Hội An (Seirizawa, 2006).  

Tuy nhiên, hầu hết các công trình kiến trúc còn lại ở Hội An 

hiện nay đều được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIX và chủ sở hữu 

của chúng được kể lại là con cháu của những di dân đến từ tỉnh 

Phúc Kiến và một số tỉnh khác của Trung Quốc. Có thể thấy rằng 

Khu Đô thị cổ Hội An trong hiện tại mang đậm dấu ấn của người 

Trung Quốc hơn là người Nhật Bản. Mặc dù vậy, có một vấn đề 

khá khó hiểu nhưng rất đáng để các nhà nghiên cứu quan tâm ở đây 

là khi khách du lịch đến thăm Khu Đô thị cổ Hội An họ sẽ được 

các hướng dẫn viên du lịch ở địa phương giới thiệu rất nhiều về các 

yếu tố Nhật Bản trong văn hóa của Hội An. Những tài liệu sách vở 

nghiên cứu tại địa phương về Hội An cũng đề cập rất nhiều đến 

những nét Nhật Bản hay những ảnh hưởng của Nhật Bản trong lịch 

sử phát triển của Khu Đô thị cổ Hội An.  

2.2. Tình hình nghiên cứu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam  

Cho đến thời điểm hiện tại đã có khá nhiều các nghiên cứu về di 

sản văn hóa thế giới đã được tiến hành nhưng hầu hết các nghiên cứu 

này đều xoay quanh một đề tài rất phổ biến là làm thế nào để bảo tồn 



465 

và phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả nhất. Việc nghiên cứu di 

sản gắn liền với các hoạt động thúc đẩy sự nghiệp phát triển du lịch 

bền vững là xu hướng nghiên cứu nổi bật của nhiều nhà nghiên cứu 

cũng như nhiều cơ quan, tổ chức nghiên cứu của Việt Nam hiện nay.  

Các hoạt động nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa tiêu 

biểu hiện nay có thể kể đến là việc tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo 

khoa học trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa, xây dựng và thành lập các dự án trùng tu, tôn tạo di sản. Đối 

tượng nghiên cứu của các nghiên cứu được đề cập trên đây phần lớn là 

các công trình kiến trúc, các di tích tồn tại trong các khu được công 

nhận là di sản văn hóa thế giới. Các nghiên cứu này thuộc các chuyên 

ngành như: kiến trúc, bảo tồn bảo tàng, du lịch bền vững, v.v. Ngoài 

ra, việc nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển từ quá khứ cho đến 

hiện tại của các di sản cũng là một đề tài nghiên cứu hết sức được 

quan tâm.  

Các trường hợp nghiên cứu cụ thể về Khu Đô thị cổ Hội An với 

tư cách là một di sản văn hóa thế giới cũng không phải là trường hợp 

ngoại lệ. Hiện nay có khá nhiều nghiên cứu về Khu đô thị cổ Hội An 

do các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện, 

đặc biệt là các nhà nghiên cứu người Nhật. Như chúng tôi đã trình bày 

ở trên, yếu tố Nhật Bản được nói đến nhiều tại Hội An không phải là 

không có lý do của nó. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản, các tổ chức phi 

chính phủ, các đoàn thể tự nguyện, các cá nhân yêu mến Hội An,… 

đến từ Nhật Bản đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong công tác 

bảo tồn, bảo tàng cũng như quảng bá hình những ảnh của Khu Đô thị 

cổ Hội An đến bạn bè và khách du lịch trên thế giới. Đã có rất nhiều 

cuộc hội thảo, hội nghị hay dự án quốc tế được liên kết tổ chức, thực 

hiện giữa các hai nước Việt Nam và Nhật Bản vì mục tiêu bảo tồn và 

phát triển bền vững Khu Đô thị cổ Hội An. Các hoạt động giao lưu 

văn hóa Việt Nam – Nhật Bản phong phú và đa dạng cũng đã và đang 

được tổ chức rất tích cực định kỳ hàng năm tại đây.  

2.3. Các vấn đề về phương pháp tiếp cận 

Phần lớn các nghiên cứu mà chúng tôi trình bày ở trên đều là các 

nghiên cứu thuộc về các chuyên ngành như: kiến trúc, lịch sử, khảo 
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cổ, bảo tàng,… Vì vậy phương pháp tiếp cận đối tượng nghiên cứu 

của các nghiên cứu chủ yếu là các phương pháp của các chuyên ngành 

mà chúng tôi vừa đề cập.  

Bên cạnh những nghiên cứu như vậy còn có một số các nghiên 

cứu trực tiếp khai thác các đề tài liên quan đến đời sống văn hóa tinh 

thần của cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực có di sản. Phát 

triển du lịch bền vững cũng là một hướng tiếp cận của các nhà nghiên 

cứu Việt Nam và nước ngoài. Về nội dung nghiên cứu này, nhà nước 

Việt Nam đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh vì phát triển du lịch tại các 

khu vực có di sản thế giới đem lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho đất 

nước. Chúng tôi thiết nghĩ khái niệm “phát huy giá trị di sản” đã trở 

thành một nội dung quan trọng và cần thiết của nhiều nghiên cứu về di 

sản văn hóa thế giới ở thời điểm hiện tại. Điều này không chỉ đúng với 

trường hợp của Khu Đô thị cổ Hội An mà còn đúng với nhiều nghiên 

cứu trường hợp các di sản văn hóa khác.  

 Những nghiên cứu chúng tôi vừa đề cập có ý nghĩa hết sức to lớn 

trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhưng hầu như chỉ tập 

trung vào nghiên cứu “phần cứng” (hard)9 của di sản. Đó chính là kết 

cấu hay kiến trúc của các công trình kiến trúc và di tích trong Khu Đô 

thị cổ. Vấn đề của tình hình nghiên cứu di sản văn hóa thế giới hiện 

nay là còn thiếu các nghiên cứu chuyên sâu tập trung vào yếu tố con 

người vô cùng đa dạng trong bối cảnh hợp tác quan hệ quốc tế diễn ra 

vô cùng mạnh trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa thế giới. Yếu tố con người ở đây chúng tôi tạm gọi là yếu tố 

“phần mềm” (soft)10 của di sản. Đây là yếu tố chính và quan trọng 

quyết định sự tồn vong của bản thân di sản cũng như công tác bảo tồn 

và phát huy giá trị của một di sản văn hóa thế giới như Khu Đô thị cổ 

Hội An. Yếu tố con người, yếu tố “phần mềm” được đề cập đến ở đây 

chính là mạng lưới (Network) liên kết lại tất cả các thành viên đã, 

                                                                 
9  “Phần cứng” là khái niệm người viết sử dụng để chỉ những nội dung nghiên cứu có liên 

quan đến kiến trúc hay kết cấu xây dựng của những ngôi nhà hay quá trình phát triển và 

lịch sử hình thành Khu Đô thị cổ Hội An. 
10  “Phần mềm” là khái niệm người viết sử dụng để chỉ những nội dung nghiên cứu có liên 

quan đến nhân tố con người, đó là tất cả các cá nhân hay tập thể,… đã và đang tham gia 

một cách trực tiếp hay gián tiếp vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

thế giới là Khu Đô thị cổ Hội An. 
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đang và có khả năng sẽ tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể và các cơ quan 

chính quyền,… ở cả trong và ngoài nước.  

Cơ quan chính quyền trong nước ở đây chúng tôi đề cập đến 

chính quyền các cấp từ trung ương cho đến địa phương. Nghiên cứu 

cụ thể vai trò của từng thành viên trong mạng lưới quốc tế đa dạng đó 

cũng như mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành viên với nhau 

cùng với những hệ quả của nó có thể được xem là một hướng nghiên 

cứu mới mà theo chúng tôi lĩnh vực nghiên cứu di sản văn hóa thế giới 

tại Việt Nam có thể mở ra. Chúng tôi đã thử hình dung và tóm tắt lại 

mạng lưới liên kết tất các thành viên trực tiếp và gián tiếp tham gia, 

thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa 

thế giới Khu Đô thị cổ Hội An như dưới đây:  

 

Sơ đồ mạng lưới quốc tế tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy  

giá trị của di sản văn hóa thế giới Khu Đô thị cổ Hội An11 

                                                                 
11  Sơ đồ do người viết tự tạo dựa trên những thông tin thực tế thu được từ chuyến đi điền dã 

thực tế vào tháng 5 năm 2012 về các mạng lưới các thành viên đang trực tiếp và gián tiếp 

Khu Đô thị cổ Hội An 

 

 

 

Cộng đồng dân cư Khu 

Phố cổ Hội An 

Các cơ quan chính quyền 

Các cơ quan nghiên cứu,quản lý 

 

Các tổ chức 

NPO/NGO 

Các nhóm tình 

nguyện viên 

các nước 

 

Các công ty tư 

nhân  

Các tổ chức, nhà 

nghiên cứu nước 

ngoài (các trường đại 

học…) 
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3. Kết luận 

Từ tình hình nghiên cứu Khu Đô thị cổ Hội An với những vấn đề 

về phương pháp tiếp cận mà chúng tôi đề cập ở trên, việc mở rộng và 

chuyển hướng đối tượng nghiên cứu theo hướng chuyển từ “phần 

cứng” sang “phần mềm” của di sản là vô cùng cần thiết và quan trọng. 

Điều này sẽ góp phần mở ra một hướng nghiên cứu mới với những 

đối tượng nghiên cứu đa dạng cho các nhà nghiên cứu Khu Đô thị cổ 

Hội An nói riêng và nghiên cứu các di sản văn hóa thế giới tại Việt 

Nam nói chung.  

Khi tiến hành nghiên cứu trường hợp Khu Đô thị cổ Hội An, việc 

tập trung điều tra nghiên cứu mạng lưới liên kết quốc tế (International 

network) gồm các thành viên là cộng đồng dân cư sinh sống tại khu 

đô thị cổ, cơ quan chính quyền địa phương các cấp và các đối tác 

nước ngoài,… cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn và phát huy 

giá trị của Khu Đô thị cổ Hội An nói riêng và của các di sản văn hóa 

thế giới tại Việt Nam nói chung, có thể được xem là một hướng 

nghiên cứu mới có ý nghĩa quan trọng và có khả năng thực hiện được 

trong tương lai lâu dài.  
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