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TRÖNG BAØY CHUYEÂN ÑEÀ HÔÏP TAÙC VÔÙI NÖÔÙC NGOAØI
ÑIEÅM SAÙNG TRONG HOAÏT ÑOÄNG HÔÏP TAÙC QUOÁC TEÁ 

CUÛA BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA
Phan Tuấn Dũng*

Trong công tác trưng bày của bảo tàng, trưng bày chuyên đề giữ vai trò quan trọng, 
đem đến sự mới mẻ và sống động cho bảo tàng, thu hút được sự quan tâm của công chúng. 
“Ưu điểm của triển lãm ngắn ngày đối với một bảo tàng là nó tạo ra sự thay đổi và sự phong 
phú cho bảo tàng, có thể tập trung vào những sưu tập hoặc những chủ đề không trưng bày 
trong hệ thống trưng bày chính của bảo tàng. Mặt khác, nó có thể cho phép bảo tàng mở 
rộng phạm vi của một chủ đề hoặc một đối tượng, mà những chủ đề, đối tượng đó chỉ giới 
hạn phạm vi trong hệ thống trưng bày”(1).

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện lưu giữ hơn 200.000 tài liệu, hiện vật, sưu tập hiện vật 
gốc tiêu biểu quý hiếm trong đó có các hiện vật gốc là Bảo vật Quốc gia, đây là một lợi thế 
lớn để Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có thể tổ chức tốt và đa dạng hoạt động trưng bày trong 
và ngoài nước nhằm quảng bá tiềm năng giá trị di sản văn hóa Việt Nam với công chúng 
trong nước và quốc tế. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác trưng bày chuyên đề trong 
việc phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc với công chúng, trong những năm qua Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia đã có nhiều đổi mới hoạt động mang lại những hiệu quả xã hội tích cực 
góp phần làm thay đổi quan niệm cũng như nhận thức của công chúng về vai trò của bảo 
tàng trong đời sống xã hội đương đại. Đồng thời góp phần khẳng định vai trò và vị thế của 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

Kế thừa và phát huy truyền thống hơn nửa thế kỷ của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và 
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia từ ngày thành lập 2011 đến 
nay đã luôn đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó có việc tổ 
chức thành công nhiều trưng bày chuyên đề hợp tác với nước ngoài tại các nước cũng như 
tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia góp phần giới thiệu giá trị di sản văn hóa Việt Nam và thế 
giới với công chúng trong nước và quốc tế, được công chúng đón nhận và đánh giá cao. 
Có thể kể đến những cuộc trưng bày tiêu biểu do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với 
các bảo tàng, các cơ quan nghiên cứu các nước tổ chức tại nước ngoài trong những năm 

* Ths. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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qua như: Trưng bày Việt 
Nam - Câu chuyện vĩ 
đại do Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia, Bảo tàng 
Dân tộc học Việt Nam, 
Viện nghiên cứu Hán 
Nôm, Trung tâm Bảo 
tồn di sản Thăng Long 
- Hà Nội, Thành phố 
Hội An (Quảng Nam) 
phối hợp với Tổng cục 
Văn hóa Nhật Bản, Bảo 
tàng quốc gia Kyushu, 
Nhật Bản tổ chức tại 
Bảo tàng quốc gia 
Kyushu, Nhật Bản từ 
tháng 4/2013 đến tháng 
6/2013 giới thiệu với công chúng Nhật Bản gần 200 hiện vật tiêu biểu của văn hóa Việt 
Nam từ buổi đầu dựng nước đến thế kỷ 19, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2013). 

Trưng bày Văn hóa Đông Sơn phối hợp với Bảo tàng quốc gia Malaysia tổ chức tại Bảo 
tàng quốc gia Malaysia từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2013, giới thiệu 70 hiện vật tiêu biểu 
của văn hóa Đông Sơn: Đặc trưng, loại hình, kỹ thuật chế tác đồ đồng cùng với nhiều hình 
ảnh và tài liệu khoa học về Văn hóa Đông sơn hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 

(Việt Nam) và Bảo tàng 
Quốc gia Malaysia. 
Trưng bày Các nền văn 
hóa cổ Việt Nam - Bình 
minh trên sông Hồng 
phối hợp với Bảo tàng 
Quốc gia Hàn Quốc tổ 
chức từ tháng 4/2014 
đến tháng 6/2014, sau 
đó tiếp tục trưng bày 
tại Bảo tàng Quốc gia 
Jeju và Bảo tàng Quốc 
gia Naju (Hàn Quốc) từ 
tháng 7/2014 đến tháng 

Trưng bày “Các nền văn hóa cổ - Bình minh trên sông Hồng”
tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc năm 2014

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Câu chuyện vĩ đại” 
tại Nhật Bản năm 2013
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11/2014, giới thiệu gần 400 hiện vật tiêu biểu cho các nền văn hóa cổ: Phùng Nguyên, Đồng 
Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, Sa Huỳnh… với các sưu tập hiện vật độc đáo, đặc biệt là Văn hóa 
Đông Sơn - một giai đoạn phát triển rực rỡ của nền văn minh cổ Việt Nam. Trưng bày Rồng 
bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet 
(Pháp) tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2014, 
giới thiệu những hiện vật, sưu tập hiện vật đặc sắc có trang trí hình rồng với nhiều chất liệu 
như: đất nung, gốm, đồng, vàng, bạc, ngọc… đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
có niên đại từ văn hóa Đông Sơn (khoảng thế kỷ 7 tr.CN đến thế kỷ 1-2 CN), các triều đại 
phong kiến Việt Nam đến đầu thế kỷ 20. 

Trưng bày Từ đất nước Rồng 
bay lên - Báu vật khảo cổ học Việt 
Nam tại Bảo tàng khảo cổ học LWL 
thành phố Herne, Bảo tàng khảo cổ 
quốc gia Chemnitz tại Chemnitz, 
Bảo tàng Reiss Engelhorn tại 
Mannheim của CHLB Đức từ 
tháng 10/2016 đến tháng 1/2018, 
giới thiệu hơn 400 hiện vật đặc sắc 
qua các thời kỳ lịch sử từ Tiền sử 
với 3 nền văn hóa Đông Sơn, Sa 
Huỳnh, Đồng Nai, Việt Nam 10 thế 
kỷ đầu Công nguyên, nền văn hóa 
Champa và di sản văn hóa thế giới 
Mỹ Sơn, văn hóa Óc Eo - Phù Nam, Báu vật khảo cổ học thời kỳ phong kiến Việt Nam, Việt 
Nam tiếp xúc với phương Tây.

Trưng bày đặc biệt Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam Phối hợp với Viện 
nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc tại Mokpo và Bảo tàng Hàng hải 
Hàn Quốc tại thành phố Busan Hàn Quốc từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2018, giới thiệu 
309 hiện vật có niên đại từ thế kỷ 15-18 được tuyển chọn từ những đồ gốm sứ của Việt 
Nam, Thái Lan và Trung Quốc là những hàng hóa trên các thuyền buôn cổ được phát hiện 
tại Biển Đông hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Trưng bày cũng giới 
thiệu so sánh đặc điểm và kỹ thuật chế tạo đồ gốm hoa lam của các quốc gia châu Á trong 
cùng thời kỳ để người xem có những hiểu biết hơn về sự tiến bộ trong kỹ thuật chế tạo 
đồ gốm hoa lam.

Cùng với những cuộc trưng bày phối hợp với các nước tổ chức tại nước ngoài, Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia cũng phối hợp với các nước tổ chức các cuộc trưng bày tại Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia như: Trưng bày Văn hóa Nhật Bản phối hợp với Tổng cục Văn hóa Nhật Bản, 
Bảo tàng quốc gia Kyushu, Nhật Bản tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tháng 1/2014, 
giới thiệu hơn 70 hiện vật tiêu biểu được lựa chọn từ Bảo tàng quốc gia Kyushu, Nhật Bản 

Trưng bày “Từ đất nước Rồng bay lên - Báu vật khảo cổ học 
Việt Nam” tại Đức năm 2017
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và Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia Việt Nam, phản ánh 
một cách khái quát lịch sử 
văn hóa Nhật Bản và mối 
quan hệ giao lưu văn hóa 
giữa Việt Nam và Nhật 
Bản trong lịch sử. 

Trưng bày Góc nhìn 
Việt Nam - Việt Nam đầu 
thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh 
của Viện Viễn Đông Bác 
cổ phối hợp với Viện 
Viễn Đông Bác cổ Pháp, 
văn phòng tại Hà Nội tổ 
chức trưng bày tại Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia. 
Khai mạc ngày 3/12/2014 
và mở cửa phục vụ công 
chúng đến tháng 3/2015, 
giới thiệu gần 60 bức ảnh 
được lựa chọn từ kho lưu 
trữ của Viện Viễn Đông 
Bác cổ Pháp về các lĩnh 
vực: khảo cổ học; xây 
dựng các bảo tàng; cuộc 
sống ở Việt Nam đầu thế 
kỷ 20; lễ tế Đàn Nam 
Giao. 50 hiện vật tiêu biểu 
là các dụng cụ tác nghiệp của các học giả EFEO và những công trình nghiên cứu, các 
hiện vật tiêu biểu của các nền văn hóa: Hòa Bình, Bắc Sơn, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo, 
Champa do các học giả Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp nghiên cứu đầu thế kỷ 20.

Trong những năm qua các hoạt động hợp tác quốc tế trong đó có hoạt động trưng bày 
chuyên đề hợp tác với nước ngoài của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã diễn ra mạnh mẽ và đạt 
hiệu quả cao được sự đón nhận của công chúng. Theo số liệu thống kê về số lượng khách 
tham quan tại mỗi địa điểm tổ chức trưng bày từ 70.000 đến hơn 100.000 lượt người, riêng 
cuộc Trưng bày đặc biệt Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam tại Mokpo và Busan 
Hàn Quốc từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2018 đã có hơn 230.000 lượt người tham quan. Đặc 
biệt, nguồn kinh phí để tổ chức các cuộc trưng bày này chủ yếu sử dụng kinh phí của các 
đối tác quốc tế, qua đó đã góp phần tiết kiệm giảm chi từ ngân sách sự nghiệp hằng năm, 

Trưng bày “Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh 
của Viện Viễn Đông Bác cổ” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia năm 2014

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn hóa Nhật Bản” 
tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia năm 2014
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nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng và hiệu quả công việc. Đồng thời, thông qua những hoạt 
động này giúp cho cán bộ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có cơ hội được mở rộng giao lưu, 
học hỏi những cách tiếp cận mới và phương pháp trưng bày hiện đại của thế giới để từ đó 
có thể áp dụng trong thực tiễn trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong tương lai. Có 
thể nói, trong những năm qua hoạt động hợp tác quốc tế trong đó có hoạt động trưng bày 
chuyên đề hợp tác với nước ngoài là một trong những điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh 
của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp tục mở rộng và đa dạng các hoạt 
động hợp tác quốc tế trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các bảo tàng các nước 
như: Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Bảo tàng Quốc gia Kyushu Nhật Bản, Bảo tàng Vân 
Nam (Trung Quốc), Bảo tàng Quốc gia Malaysia, Bảo tàng Hermitage (LB Nga)… tổ chức 
các cuộc trưng bày chuyên đề với nhiều nội dung phong phú giới thiệu những di sản văn hóa 
Việt Nam giàu bản sắc với bạn bè thế giới. Thông qua các hoạt động này đã góp phần quảng 
bá hình ảnh văn hóa, lịch sử đất nước và con người Việt Nam với bè bạn quốc tế, thực hiện 
tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt 
Nam qua ngoại giao văn hóa. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong hoạt động hợp tác quốc tế của Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia, trong đó có việc phối hợp tổ chức các cuộc trưng bày chuyên đề hợp tác 
với nước ngoài cũng còn có những vấn đề đặt ra. Từ thực tiễn tổ chức các cuộc trưng bày 
chuyên đề hợp tác với nước ngoài của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong những năm qua cho 
thấy, để tổ chức thành công một cuộc trưng bày chuyên đề hợp tác với nước ngoài cần rất 
nhiều yếu tố từ trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu của công chúng để hình thành ý tưởng 
nội dung trưng bày trên cơ sở số lượng hiện vật của hai bên từ đó mới xây dựng đề cương 
trưng bày, lập danh mục hiện vật và phương án thiết kế trưng bày. Sau khi hai bên có sự 
thống nhất các nội dung sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các Cục, Vụ chức năng xem xét phê 
duyệt chủ trương tổ chức trưng bày. Tiếp đó là việc trao đổi với đối tác quốc tế về hợp đồng 
trưng bày để lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xem xét phê duyệt cho ký kết hợp 
đồng trưng bày. Sau khi đã ký kết hợp đồng trưng bày là việc thực hiện các thủ tục về an 
ninh an toàn và giá trị bảo hiểm cho hiện vật để trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du 
lịch cho phép đưa hiện vật ra nước ngoài trưng bày. Sau đó là các thủ tục về kiểm hóa hiện 
vật, đóng gói và vận chuyển áp tải hiện vật đi trưng bày và cuối cùng là các thủ tục cho các 
đoàn công tác đi thực hiện trưng bày. Đây là quy trình cho việc tổ chức một cuộc trưng bày 
chuyên đề hợp tác với nước ngoài. Để thực hiện được những công việc này thường phải 
có một khoảng thời gian nhất định có thể đến cả năm, có nhiều cuộc trưng bày quy mô, số 
lượng hiện vật lớn hoặc có hiện vật là Bảo vật Quốc gia có khi phải chuẩn bị đến vài năm. 
Vì vậy, để có thể rút ngắn thời gian sau khi được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 
xem xét phê duyệt chủ trương tổ chức trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng cần có sự 
chủ động hơn nữa với các đối tác quốc tế trong việc thực hiện các công việc cụ thể cho trưng 
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bày. Đồng thời, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng cần mở rộng hơn về phạm vi hợp tác, đa 
dạng hơn về nội dung và hình thức trưng bày. Trong những năm qua, hoạt động trưng bày 
chuyên đề hợp tác với nước ngoài chủ yếu được tổ chức tại nước ngoài do phía đối tác quốc 
tế có điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất để tổ chức trưng bày, diện tích các phòng trưng bày 
chuyên đề từ vài trăm có khi đến cả nghìn m2 với các điều kiện trưng bày hiện đại. Trong khi 
đó, những cuộc trưng bày phối hợp với các nước tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia do 
có khó khăn về kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất trưng bày… nên số lượng còn khá 
khiêm tốn. Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chỉ có 2 phòng trưng bày chuyên đề: cơ sở 
số 1 Tràng Tiền có diện tích gần 100m2, cơ sở 25 Tông Đản có diện tích gần 200m2 với diện 
tích và cơ sở vật chất cho trưng bày còn có nhiều hạn chế nên khó có thể tổ chức được các 
trưng bày chuyên đề có quy mô lớn hoặc nhiều chuyên đề trong cùng một thời gian. Vì vậy, 
công chúng ít có cơ hội được hưởng thụ các giá trị văn hóa thế giới. Đây là những vấn đề 
đặt ra đối với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhằm tìm ra những giải pháp có tính khả thi, chú 
trọng việc từng bước thực hiện xã hội hóa huy động các nguồn lực xã hội cho các hoạt động 
bảo tàng trong đó có hoạt động trưng bày hợp tác với nước ngoài phù hợp với điều kiện thực 
tiễn xã hội và của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay. Có như vậy, hoạt động của Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia, trong đó có hoạt động trưng bày chuyên đề hợp tác với nước ngoài mới 
luôn đổi mới, phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu của xã hội để bảo tàng luôn thu hút 
được sự quan tâm của xã hội và công chúng.
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INTERNATIONAL COOPERATION IN THE REALIZATION 
OF SPECIAL EXHIBITIONS - HIGHLIGHTS OF THE ACTIVITIES 

OF THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY
 Phan Tuấn Dũng

Since its establishment, the Vietnam National Museum of History has successfully 
organized numerous special exhibitions with international cooperation, such as “Vietnam 
- Great Story”, “The Early Time of Ancient Vietnamese Culture - Dawn on the Red River”, 
“Flying Dragon - Vietnamese Royal Art” and so on.

In recent years, the Museum has pioneered the creation of special exhibitions, helping 
to change public perception about museum system, as well as confirming the role and 
status of the Vietnam National Museum of History.

However, the practice of performing special exhibitions over the years requires the 
Museum to expand and diversify its international cooperation activities by promoting 
coordination with museums in different countries to satisfy the needs of the public and society.


