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 B. Contributions of the Dissertation 

Within the scope of this dissertation, it is expected that it makes the following 

scientific contributions: 

First, through the investigation and the systematization of Vietnamese historical 

novels in the first decade of the 21st century, the dissertation provides an overview of the 

historical novels in this period. 

Second, pointing out innovations in Vietnamese historical novels in the new context, 

the dissertation using theme-base and structure-based approaches to analyze and identify 

typical trends and patterns of historical novels of the early 21st century. 

Third, from a typological point of view, the dissertation categorizes and presents 

common types of characters and methods of portraying characters that are pertaining to 

the genre, while pointing out the movement of genres through artistic concept about 

human. 

Fourth, the dissertation clarifies three narrative patterns of historical novels: 

narrator, narrative point of view and narrative discourse to compare with historical novels 

of the previous period. This is to confirm the innovations and contributions of the genre of 

historical novels to contemporary Vietnamese literature. 
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