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VIEÄC THU THAÄP TÖ LIEÄU GHI AÂM, GHI HÌNH 
TRONG COÂNG TAÙC NGHIEÂN CÖÙU - SÖU TAÀM

(QUA TRÖÔØNG HÔÏP SÖU TAÀM TÖ LIEÄU VEÀ SÖÏ KIEÄN LÒCH SÖÛ GIAI ÑOAÏN 1945-1954)
        

Nguyễn Trọng Lượng*

Nội dung trưng bày 
của Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia phần lịch sử Việt Nam 
giai đoạn 1945-1954 với 
bố cục theo biên niên và 
kết hợp trưng bày các 
chuyên đề chủ yếu sử dụng 
các tài liệu khoa học bổ trợ 
như bản trích, thống kê... 
đã khái quát được những 
nội dung cơ bản của công 
cuộc kháng chiến - kiến 
quốc của dân tộc giai đoạn 
1945-1954. Tuy nhiên, 
trưng bày chủ yếu vẫn là 
dạng trưng bày tĩnh, thông tin về hiện vật cung cấp chưa đầy đủ, thiếu sự tương tác giữa 
hiện vật trưng bày và khách tham quan, nên chưa thực sự hấp dẫn người xem. Trong khi 
đó, các nhân chứng tham gia vào những sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954 đến 
nay còn lại không nhiều và hầu hết tuổi đã cao, sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút. 

Với ý nghĩa thực tiễn đó, việc nghiên cứu, sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu hiện vật ghi 
âm, ghi hình về những sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954 qua các nhân chứng 
lịch sử ở Hà Nội là nội dung cần được quan tâm và sớm triển khai.

1. Thực trạng nguồn tài liệu 
Để đánh giá được thực trạng nguồn tài liệu hiện vật ghi âm, ghi hình về những sự kiện 

lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chúng tôi đã chọn mốc 
thời gian khởi đầu là sự kiện Lễ Độc lập, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà 

* Ths. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Trung tướng Phạm Hồng Cư - Đội viên Trung đội Tự vệ chiến đấu 
Cứu quốc thành Hoàng Diệu - Trực tiếp bảo vệ Lễ Độc lập, ngày 2/9/1945 

tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội
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Nội, và mốc kết thúc là sự kiện Hiệp định Giơnevơ được ký kết (đêm 20 rạng sáng ngày 
21/7/1954). Từ  đây, chúng tôi đã lựa chọn 06 sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954 
để tiến hành khảo sát, đánh giá nhằm định hướng công tác sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu 
hiện vật ghi âm, ghi hình về các nhân chứng lịch sử cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.  

Qua khảo sát thực trạng nguồn tài liệu, hiện vật, hình ảnh, ghi âm, ghi hình về những 
sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954 tại hệ thống trưng bày thường trực, kho cơ 
sở, kho phim ảnh Tư liệu - Thư viện của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chúng tôi nhận thấy:

- Về số lượng và loại hình 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hiện lưu giữ 460 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, phim tài liệu. 

Cụ thể bao gồm:
+ Sự kiện Lễ Độc lập, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội có 24 tài liệu, 

hiện vật, hình ảnh, phim tư liệu. 
+  Sự kiện ủng hộ lập “Quỹ Độc lập” và phát động “Tuần lễ vàng” có 8 tài liệu, hiện 

vật, hình ảnh. 
+ Sự kiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam khóa I, ngày 6/01/1946 có 37 tài liệu, 

hiện vật, hình ảnh. 
+ Sự kiện Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến, ngày 19/12/1946 có 68 tài liệu, hiện 

vật, hình ảnh. 
+ Sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 có 231 tài liệu, hiện vật, hình ảnh, phim 

tư liệu. 
+ Sự kiện Hội nghị Giơnevơ năm 1954 có 86 tài liệu, hiện vật, hình ảnh. 
Ngoài ra, kho phim ảnh Tư liệu - Thư viện còn lưu giữ 6 bộ phim tư liệu liên quan đến 

những sự kiện lịch sử tiêu biểu trên, gồm: “Việt Nam những chặng đường lịch sử”; “Chặng 
đường tới Điện Biên Phủ”; “50 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”; “Tuyên ngôn Độc lập, 
ngày 2/9/1945”; “75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Những người Cộng sản”.

- Về chất lượng tài liệu, hiện vật
 Nhìn chung, hiện vật thể khối, hiện vật là văn bản, hình ảnh hiện lưu giữ tại Bảo tàng 

Lịch sử Quốc gia chủ yếu là hiện vật gốc, tình trạng hiện vật cũ, tương đối nguyên vẹn, loại 
hình phong phú, đa dạng. Trong số đó, có không ít những hiện vật được coi là quý hiếm như: 
Bản thảo “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”, số đăng ký: BTCM 6699/gy5058 do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh soạn thảo, ngày 19/12/1946 - Bảo vật quốc gia hiện lưu giữ tại Bảo tàng; 
Biên bản của Quốc hội khóa I khai mạc tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, ngày 2/3/1946... 

Tuy nhiên, từ việc khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng nguồn tài liệu, hiện vật, cũng 
như qua số liệu tổng hợp về số lượng, loại hình tài liệu, hiện vật, chúng tôi nhận thấy còn 
một số hạn chế như sau:

+ Tài liệu có số lượng và loại hình hiện vật không đồng đều, chưa cân đối, cần phải 
được tiến hành nghiên cứu, sưu tầm bổ sung kịp thời.
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+ Số lượng và loại hình tuy phong phú đa dạng nhưng chỉ chú trọng vào loại hình hiện 
vật gốc thể khối, văn bản tài liệu, hình ảnh; chưa chú trọng đến việc nghiên cứu, sưu tầm 
loại hình tư liệu băng ghi âm, ghi hình, những ký ức, câu chuyện kể đằng sau hiện vật của 
các nhân chứng lịch sử gắn với những sự kiện lịch sử tiêu biểu trên. Theo thống kê, trong số 
460 tài liệu, hiện vật chỉ có vẻn vẹn 7 bộ phim tư liệu. Do hạn chế về nhận thức, chưa đánh 
giá đúng vị trí, tầm quan trọng của loại hình tư liệu băng ghi âm, ghi hình trong hoạt động 
bảo tàng; đặc biệt là việc lưu giữ những câu chuyện kể, ký ức các nhân chứng lịch sử nhằm 
phục vụ cho hoạt động bảo tàng, nên có thể khẳng định loại hình tư liệu này rất thiếu tại Bảo 
tàng nên đã hạn chế tính hấp dẫn của trưng bày và chưa phát huy được hết giá trị các sưu 
tập hiện vật; đặc biệt là sự tương tác hiện vật bảo tàng với khách tham quan. Trong khi đó, 
những nhân chứng lịch sử giai đoạn 1945-1954 ngày càng hiếm, tuổi đã cao, trí nhớ giảm 
sút; việc nghiên cứu, sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu, hiện vật, ghi âm, ghi hình những câu 
chuyện kể, ký ức các nhân chứng lịch sử là cấp thiết và phải trở thành một chiến lược sưu 
tầm dài hạn của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong thời gian tới.

+ Hệ thống trưng bày của Bảo tàng phần lịch sử Cận - Hiện đại hiện nay được trưng 
bày theo tiến trình lịch sử, thiên về minh họa các sự kiện lịch sử diễn ra qua các hiện vật, tài 
liệu, hình ảnh trưng bày. Đây là cách trưng bày truyền thống, phổ biến ở các bảo tàng thuộc 
loại hình lịch sử xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay hệ thống trưng bày cố định tại bảo 
tàng đã lạc hậu, kém hấp dẫn, thiếu các thiết bị trưng bày hiện đại có thể bổ sung thông tin 
cho hiện vật hoặc nhóm hiện vật. Hình ảnh, tài liệu, hiện vật rất thiếu thông tin hoặc cung 
cấp thông tin không đầy đủ; thiếu câu chuyện kể về hiện vật; thiếu hình ảnh động, thiếu các 
ghi âm những lời kể của nhân chứng lịch sử, giọng nói của chủ thể sự kiện lịch sử. Vì vậy, 
thời gian tới cần phải xem xét, đánh giá lại hệ thống video, băng hình, ghi âm theo các giai 
đoạn/chủ đề trưng bày để định hướng việc nghiên cứu, sưu tầm phỏng vấn bổ sung.

+ Hồ sơ hiện vật thiếu thông tin: do đa số hiện vật về những sự kiện lịch sử tiêu biểu 
giai đoạn 1945-1954 hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đều được sưu tầm từ thời kỳ 
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam mới thành lập năm 1959. Ở giai đoạn trước năm 1970, hầu 
hết hiện vật được chuyển giao từ các triển lãm, các Sở Văn hóa, Ty văn hóa và Bảo tàng, các 
tổ chức, cá nhân. Số lượng hiện vật do cá nhân đi sưu tầm rất ít. Hiện vật tiếp nhận về được 
nhập trực tiếp vào kho hoặc đưa lên trưng bày luôn không qua quá trình xét duyệt, nên hồ sơ 
hiện vật rất sơ sài, thiếu thông tin về xuất xứ hiện vật, thời gian hiện vật tham gia sự kiện, 
địa danh xảy ra sự kiện... dẫn đến hạn chế trong việc khai thác thông tin để thuyết minh hiện 
vật và các hoạt động khác của Bảo tàng. 

2. Nội dung sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu 
2.1. Những tiêu chí lựa chọn sưu tầm bổ sung 
 Để có cơ sở xác định được những sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954, đồng 

thời có sự lựa chọn các nhân chứng lịch sử đáp ứng cho công tác sưu tầm bổ sung nguồn tài 
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liệu hiện vật ghi âm, ghi hình các sự kiện và nhân chứng lịch sử còn khuyết thiếu tại Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia, chúng tôi đã đưa ra những tiêu chí sau:

- Về những sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1954
+ Một là:  những sự kiện lịch sử đó phải có tính tiêu biểu, điển hình gắn với những dấu 

mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam. 
+ Hai là: những sự kiện lịch sử được lựa chọn để nghiên cứu, sưu tầm bổ sung nguồn 

tài liệu hiện vật ghi âm, ghi hình phải phù hợp với nội dung và loại hình bảo tàng; đặc biệt 
phải có vị trí quan trọng trong nội dung trưng bày phần lịch sử Cận - Hiện đại Việt Nam giai 
đoạn 1945-1954 và các hoạt động khác của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, song lại bị khuyết 
thiếu hoặc chưa đầy đủ loại hình tư liệu băng ghi âm, ghi hình những câu chuyện kể, ký ức 
các nhân chứng lịch sử. 

- Về những nhân chứng lịch sử 
+ Một là: những nhân chứng lịch sử phải là những người trực tiếp tham gia hoặc chứng 

kiến những sự kiện lịch sử tiêu biểu đó; những nhà khoa học có nghiên cứu chuyên sâu về 
những sự kiện lịch sử tiêu biểu đó.  

+ Hai là: những nhân chứng lịch sử phải là những người ở trên địa bàn Hà Nội đã trực 
tiếp tham gia hoặc chứng kiến những sự kiện lịch sử tiêu biểu đó. 

2.2. Nội dung lựa chọn
Từ những tiêu chí ấy, chúng tôi đã lựa chọn 6 sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-

1954 và 12 nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia hoặc nhà nghiên cứu lịch sử về các sự kiện 
này để tiến hành nghiên cứu, sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu hiện vật ghi âm, ghi hình những 
câu chuyện kể, ký ức nhân chứng lịch sử. Cụ thể:

- Những sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954
1. Sự kiện Lễ Độc lập, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội.
2. Sự kiện ủng hộ lập “Quỹ Độc lập” và phát động “Tuần lễ vàng”.
3. Sự kiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6/01/1946.
4. Sự kiện Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến, ngày 19/12/1946.
5. Sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
6. Sự kiện Hội nghị Giơnevơ năm 1954.

- Những nhân chứng lịch sử tiêu biểu ở trên địa bàn Hà Nội gắn với những sự kiện 
lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954

1. Trung tướng Phạm Hồng Cư: đội viên Trung đội Tự vệ chiến đấu Cứu quốc thành 
Hoàng Diệu trực tiếp bảo vệ Lễ Độc lập, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội.

2. Bà Lê Thi (tên thật là Dương Thị Thoa): người kéo cờ Tổ quốc trong Lễ Độc lập, 
ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội.
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3. PGS.TS. Phạm Xanh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học 
Quốc gia Hà Nội.

4. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Đại biểu Quốc hội khóa I (1946).
5. Ông Vũ Oanh: Bí thư tỉnh ủy Hà Đông (1946), tổ chức Tổng tuyển cử.
6. Đại tá Nguyễn Trọng Hàm: nguyên Trung đội trưởng Trung đội 2, Tiểu đoàn 102 

(Đông Thành), Trung đoàn Thủ đô chiến đấu tại mặt trận Hàng Thiếc khu Đông Thành 
thuộc Liên khu I, từ ngày 7-9/2/1947.

7. Đại tá Vũ Tâm: nguyên Trung đội trưởng giữ chợ Đồng Xuân, thuộc Tiểu đoàn 
quyết tử 101 Đồng Xuân, Trung đoàn Thủ đô. 

8. Ông Đỗ Văn Đa: pháo thủ duy nhất còn lại của khẩu đội Pháo đài Láng, đơn vị đã 
bắn những loạt đạn pháo đầu tiên vào quân Pháp ở thành Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng 
chiến toàn quốc.

9. Bà Nguyễn Thị Hà (tên khai sinh là Nguyễn Thị Tú Anh): con gái của cụ Nguyễn 
Văn Dương, chủ nhân ngôi nhà ở làng Vạn Phúc (Hà Đông), nơi Bác Hồ viết Lời kêu gọi 
Toàn quốc kháng chiến. 

10. Ông Nguyễn Công Dinh: người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ định đưa thư 
tối mật từ mặt trận Điện Biên Phủ tới An toàn khu trình Bác Hồ và Bộ Chính trị.

11. Đại tá Lâm Đức Hạp: nguyên Trung đội trưởng Pháo cao xạ 37 ly, trực tiếp tham 
gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

12. Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh: Trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ năm 1954, ông là người có mặt trong hầm sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên 
Phủ chiều ngày 7/5/1954 trực tiếp tham gia bắt sống tướng Đờ Caxtơri.

Nhân chứng lịch sử Đỗ Văn Đa cùng lời kể về sự kiện Kháng chiến toàn quốc năm 1946
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Trên đây là 11 nhân chứng lịch sử và 1 nhà nghiên cứu lịch sử ở trên địa bàn Hà Nội 
(còn khỏe mạnh, minh mẫn tại thời điểm tiếp cận) đã trực tiếp tham gia hoặc nghiên cứu về 
06 sự kiện trên được chúng tôi lựa chọn nghiên cứu, xây dựng nội dung phiếu câu hỏi, tiến 
hành phỏng vấn, ghi âm, ghi hình, biên tập, thẩm định nội dung thông tin lời kể nhân chứng 
lịch sử và hiện vật, tư liệu thu được là: 12 băng ghi âm, 12 băng ghi hình, 12 bản lời kể nhân 
chứng lịch sử có xác nhận đóng dấu của chính quyền địa phương.

2.3. Các bước sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu 
Trên cơ sở nghiên cứu về tính đặc thù của loại hình tài liệu hiện vật ghi âm, ghi hình 

và những tiêu chí lựa chọn sưu tầm bổ sung, từ thực tiễn việc tiến hành phỏng vấn, ghi âm, 
ghi hình, chúng tôi đã hệ thống thành các bước sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu, gồm các 
bước sau đây:

- Nghiên cứu, lựa chọn những sự kiện lịch sử tiêu biểu 
Việc lựa chọn sự kiện lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận nhân chứng 

lịch sử. Muốn lựa chọn được sự kiện lịch sử tiêu biểu đáp ứng yêu cầu bổ sung nguồn nhân 
chứng lịch sử cho Bảo tàng cần phải căn cứ vào thực trạng đánh giá nguồn tài liệu, hiện vật 
hiện lưu giữ tại Bảo tàng, xác định rõ giai đoạn lịch sử nào còn thiếu vắng nguồn tư liệu ghi 
âm, ghi hình các nhân chứng lịch sử cần bổ sung; căn cứ tình trạng nguồn nhân chứng lịch 
sử còn khỏe mạnh, minh mẫn, cần ưu tiên lựa chọn nhân chứng lịch sử mà sự kiện lịch sử 
đã lùi xa, tuổi cao, sức khỏe yếu cần tổ chức phỏng vấn ghi âm, ghi hình trước. 

Sự kiện lịch sử được lựa chọn cần phải tiến hành nghiên cứu xây dựng nội dung vấn 
đề trung tâm của sự kiện làm cơ sở định hướng lựa chọn nguồn nhân chứng lịch sử. Người 
nghiên cứu phải vạch rõ mục đích của sự kiện lịch sử có mấy vấn đề; vấn đề gì cần tập trung 
khai thác nguồn nhân chứng để làm bật nổi sự kiện lịch sử đó. Ví dụ, sự kiện chiến dịch 
Điện Biên Phủ năm 1954, khi được thể hiện trong bảo tàng, chúng ta không thể chọn hết 
nhân chứng lịch sử được mà cần xây dựng vấn đề trung tâm của sự kiện, bao gồm các vấn 
đề: chiến lược chiến thuật; kéo pháo vào trận địa Điện Biên Phủ và đào hầm, giao thông hào 
vây lấn; công tác hậu cần chiến dịch... Những vấn đề trên là định hướng để ta lựa chọn nhân 
chứng lịch sử tiêu biểu.

- Lựa chọn nhân chứng tiêu biểu 
Việc lựa chọn nhân chứng lịch sử cần có tiêu chí nhất định nhằm lựa chọn được nhân 

chứng lịch sử tiêu biểu bổ sung sự khuyết thiếu nguồn nhân chứng lịch sử cho bảo tàng. Đối 
với nhân chứng lịch sử giai đoạn 1945-1954, dẫu tuổi cao, sức khỏe yếu, song tiêu chí đầu 
tiên phải là “khỏe mạnh, minh mẫn”, bởi đây là yếu tố quan trọng để tiến hành phỏng vấn, 
ghi âm, ghi hình ký ức, câu chuyện kể các nhân chứng lịch sử. Nhân chứng lịch sử được 
lựa chọn phải có tính tiêu biểu và toàn diện từ vị trí cấp chỉ huy, đến cán bộ, chiến sĩ, quần 
chúng tham gia... mỗi vị trí công tác, chiến đấu đều có những ký ức, câu chuyện kể khác 
nhau, phản ánh góc nhìn khác nhau, tạo sự phong phú, đa dạng của sự kiện lịch sử, điều mà 
ít được ghi chép trong các nguồn sử liệu thành văn. Hiện nay với sự phát triển của đất nước 



103

Thông báo khoa học 2018**

và hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bảo tàng tiếp cận, tìm hiểu sâu rộng hơn 
về những câu chuyện của các nhân chứng chiến tranh ở các nước tham chiến; những câu 
chuyện của các nhân vật này là chứng tích xác thực của lịch sử, làm góc nhìn nhân chứng 
lịch sử phong phú, đa dạng hơn. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là nhân chứng lịch sử liên quan 
đến những sự kiện tiêu biểu giai đoạn 1945-1954 hiện nay không còn nhiều, người trẻ nhất 
đã trên 80 tuổi, người cao tuổi nhất đã gần 100 tuổi, đấy là chưa kể các nhân chứng lịch sử 
lựa chọn phải khỏe mạnh, minh mẫn, khiến cho nhóm tác giả không có nhiều sự lựa chọn 
để khai thác những ký ức, câu chuyện kể các nhân chứng lịch sử. 

 - Xây dựng và thống nhất nội dung phiếu câu hỏi 
Đây là nội dung rất quan trọng quyết định đến thông tin cần khai thác từ nhân chứng 

lịch sử, đòi hỏi cán bộ sưu tầm phải nghiên cứu kỹ sự kiện lịch sử và nhân chứng lịch sử. 
Mỗi nhân chứng lịch sử đều có những ký ức, câu chuyện kể về sự kiện lịch sử, vấn đề là cán 
bộ sưu tầm phải biết khai thác những nội dung thông tin cần thiết. Để làm tốt phiếu câu hỏi, 
cán bộ sưu tầm cần tập hợp các nguồn thông tin tư liệu từ hồ sơ hiện vật, sách, báo, tạp chí, 
hồi ký đã xuất bản nói về sự kiện lịch sử và nhân chứng lịch sử đã tham gia hoặc chứng kiến 
sự kiện lịch sử đó, cần lọc ra nhân chứng lịch sử cần hỏi gồm có nội dung gì? lọc câu hỏi từ 
các nguồn tư liệu và đặt câu hỏi xây dựng thành phiếu câu hỏi cho từng nhân chứng lịch sử. 
Sau khi chuẩn bị xong nội dung phiếu câu hỏi, cán bộ sưu tầm cần liên hệ lịch xin phỏng vấn 
nhân chứng lịch sử. Đây là công đoạn rất khó khăn đòi hỏi cán bộ sưu tầm ngoài việc nắm 
chắc sự kiện lịch sử, còn cần phải làm rõ cho người được phỏng vấn hiểu được mục đích 
của cuộc phỏng vấn và kết quả phỏng vấn sẽ được sử dụng như thế nào? Đối với bảo tàng, 
phải làm nhân chứng hiểu rõ được mục đích của cuộc phỏng vấn là để phục vụ bảo tàng và 
nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân chứng trong sự kiện lịch sử; cũng như việc bảo tàng 
có quyền sử dụng bản quyền. Khi nhân chứng nhận lời phỏng vấn, sẽ đưa nội dung phiếu 
câu hỏi đến gặp nhân chứng trao đổi và xin góp ý kiến để điều chỉnh bổ sung thông tin hoàn 
thiện phiếu câu hỏi. Thực tế cho thấy, khi xây dựng phiếu câu hỏi, nếu tiếp cận thông tin qua 
nguồn tư liệu hồi ký thì phần lớn chỉ có các nhân chứng lịch sử là cán bộ lãnh đạo cao cấp 
mới viết hồi ký, còn các nhân chứng lịch sử là các cán bộ, chiến sĩ phần lớn chỉ khai thác 
được thông tin từ sách, báo chí, tạp chí, trang mạng... nên độ chính xác không cao. Do vậy 
việc gặp nhân chứng lịch sử để xác minh và hoàn thiện nội dung phiếu câu hỏi là cần thiết.

Sau khi cùng nhân chứng lịch sử thống nhất nội dung phiếu câu hỏi, người phỏng vấn 
cần thống nhất chốt lịch phỏng vấn với nhân chứng lịch sử. Lịch phỏng vấn nên cách thời 
gian chốt nội dung phiếu câu hỏi khoảng một tuần để nhân chứng lịch sử có thời gian chuẩn 
bị nội dung, hệ thống lại ký ức câu chuyện mình được phỏng vấn, tránh bị động.

- Tiến hành ghi âm, ghi hình nhân chứng lịch sử
Đây là khâu nghiệp vụ quan trọng, bao gồm:
+ Công tác chuẩn bị: để buổi ghi âm, ghi hình đạt kết quả tốt, trước hết cần làm tốt 

công tác chuẩn bị gồm máy ảnh, máy quay, máy ghi âm, thẻ nhớ, pin. Về nhân chứng lịch 
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sử trước khi ghi hình cần yêu cầu trang phục lịch sự, chỉnh tề, trang trọng. Khi ghi âm, ghi 
hình tại nhà nhân chứng lịch sử hoặc tại thực địa di tích lịch sử cần hạn chế tối đa tạp âm, 
tiếng ồn khi ghi hình. 

+ Phỏng vấn ghi âm, ghi 
hình: khi phỏng vấn ghi âm, ghi 
hình phải theo nội dung phiếu 
câu hỏi chuẩn bị trước, có sự trao 
đổi thống nhất nội dung với nhân 
chứng lịch sử. Trong khi phỏng 
vấn tùy từng trường hợp cụ thể, 
có thể phỏng vấn theo trình tự 
phiếu câu hỏi chuẩn bị sẵn; hoặc 
không theo trình tự phiếu câu hỏi 
mà căn cứ theo mạch câu chuyện 
lịch sử. Thực tế cho thấy nếu 
phỏng vấn theo phiếu câu hỏi 
thì nội dung thông tin sẽ rõ ràng, 
mạch lạc, song mạch cảm xúc của nhân chứng lịch sử bị gián đoạn khi bị ngắt nghỉ để 
chuyển nội dung câu hỏi. Nếu để nhân chứng lịch sử nói theo mạch câu chuyện sẽ hấp dẫn 
hơn vì có sự liền mạch của lịch sử, tuy nhiên câu chuyện kể thường không tập trung vào 
vấn đề cần hỏi. 

Trong khi tiến hành phỏng vấn, ghi âm, ghi hình nhân chứng lịch sử có tuổi đời cao 
cần chú ý, thứ nhất, nhân chứng mặc dù được chuẩn bị trước nội dung câu hỏi nhưng trong 
quá trình trả lời phỏng vấn vẫn mắc phải một số vấn đề như số liệu chưa chính xác hoặc 
trùng lặp nội dung, đòi hỏi cán bộ phỏng vấn phải so sánh, đối chiếu thông tin của nhân 
chứng lịch sử nói với thông tin qua nghiên cứu tư liệu, sách, báo, hồi ký... Cần đặt lại câu 
hỏi cho nhân chứng lịch sử? Thứ hai, chú ý đến vấn đề sức khỏe nhân chứng lịch sử được 
phỏng vấn. Nhân chứng lịch sử giai đoạn 1945-1954 phần lớn tuổi cao, sức yếu nhưng khi 
nói về ký ức, câu chuyện kể họ như được sống lại với thời tuổi trẻ, cảm xúc dâng trào, đôi 
mắt ngời sáng niềm kiêu hãnh, tự hào. Đây là thời điểm người phỏng vấn phải biết điều tiết 
nhịp phỏng vấn nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân chứng. 

 - Bóc băng nội dung lời kể nhân chứng lịch sử
Sau khi phỏng vấn, ghi âm, ghi hình, cần phải lưu tư liệu vào ổ cứng lưu giữ, nếu 

không sẽ bị dồn băng và mất dữ liệu. Khi tiến hành “bóc băng” đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. 
Người bóc băng phải nghe nhiều lần và đánh máy sơ thảo nội dung lời kể nhân chứng; thực 
tế cho thấy, có những nhân chứng lịch sử tuổi cao, sức khỏe yếu, do trong quá trình phỏng 
vấn phải nói nhiều nên về cuối băng thường nói không rõ lời, nên cần phải tập trung lắng 
nghe mới hiểu nội dung để ghi chép lại.

Phỏng vấn, ghi hình nhân chứng lịch sử - Đại tá Vũ Tám 
tại Phù điêu Chợ Đồng Xuân (Hà Nội) ngày 26/9/2017)
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-  Biên tập, thẩm định nội dung thông tin, hiệu đính lời kể 
Sau khi “bóc băng”, nhóm tác giả sẽ tiến hành biên tập nội dung lời kể. Đây là công 

việc khó, phức tạp, đòi hỏi cán bộ biên tập không chỉ nắm vững về kiến thức lịch sử, văn 
hóa, xã hội mà cần phải có khả năng phân tích, tổng hợp. Trong quá trình biên tập nội dung, 
phải tiến hành đối chiếu, xác minh, kiểm chứng nội dung thông tin nhân chứng lịch sử cung 
cấp nhằm mục đích để có được thông tin chân thực, khách quan và thống nhất. Thực tế do sự 
kiện lịch sử đã lùi xa, trí nhớ giảm sút, các nhân chứng không thể nhớ chính xác 100% câu 
chuyện kể được. Do vậy, khi có sự nghi ngờ tính chân thực của sự kiện thì cần xác minh từ 
nhiều nguồn tư liệu. Nếu không có kiểm chứng, thẩm định thông tin, tính khoa học của băng 
hình sẽ không tin cậy, đặc biệt nó là nguồn tư liệu phục vụ bảo tàng. Đây là công việc khó 
khăn nhất, mất nhiều thời gian nhất khi phải tiến hành tra cứu, so sánh, đối chiếu từ nhiều 
nguồn tư liệu khác nhau để thẩm định nội dung thông tin.

Khi thẩm định, biên tập xong nội dung lời kể nhân chứng lịch sử, nhóm tác giả chuyển 
đến nhân chứng lịch sử xem lần thứ nhất và xin ý kiến góp ý bổ sung. Sau đó chỉnh sửa và 
hoàn thiện lần cuối, đưa đến nhân chứng lịch sử xác nhận, cán bộ biên tập bảo tàng ký và 
xin xác nhận của chính quyền địa phương.

Trên đây là các bước để tiến hành sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu hiện vật ghi âm, ghi 
hình về những sự kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn 1945-1954 qua các nhân chứng lịch sử ở 
Hà Nội. Thông qua những sự kiện và nhân chứng, chúng tôi đã nghiên cứu xây dựng thành 
hệ thống các bước sưu tầm nhằm mục đích xác lập quy trình về phương pháp xây dựng nội 
dung, phiếu câu hỏi, cách thức phỏng vấn, xử lý tư liệu băng ghi âm, ghi hình. Đây chính 
là cơ sở để thực hiện công tác sưu tầm bổ sung nguồn tài liệu hiện vật ghi âm, ghi hình các 
nhân chứng lịch sử thuộc những giai đoạn lịch sử khác nhau còn khuyết thiếu tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia.

3. Một số kiến nghị 
Trên cơ sở thực tiễn công tác sưu tầm bổ sung của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về tư 

liệu ghi âm, ghi hình; để công tác sưu tầm, bổ sung nguồn tư liệu thực sự đạt hiệu quả giúp 
cho công tác nghiên cứu và trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, chúng tôi xin kiến 
nghị một số vấn đề sau:

- Đối với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
+ Cần tiến hành thống kê, đánh giá hệ thống tư liệu băng ghi âm, ghi hình, phim tư liệu 

theo các giai đoạn/chủ đề để định hướng nghiên cứu, sưu tầm phỏng vấn bổ sung. Hiện nay, 
phần trưng bày lịch sử Cận - Hiện đại tại Bảo tàng còn nhiều mảng lịch sử bị khuyết thiếu, 
chưa được sưu tầm bổ sung nguồn tư liệu băng ghi âm, ghi hình những câu chuyện kể, ký 
ức của các nhân chứng lịch sử. Trong thời gian tới, cần phải xem xét hệ thống video, băng 
ghi âm, ghi hình theo các giai đoạn/chủ đề để định hướng nghiên cứu, sưu tầm, phỏng vấn 
bổ sung. 

+ Cần đẩy mạnh các dự án, công trình nghiên cứu theo thể loại tài liệu này vì nguồn tư 
liệu từ ký ức của những người đã từng tham gia hay chứng kiến các sự kiện lịch sử đang dần 
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mất đi do một thời gian dài không được chú ý khai thác. Cụ thể là cần khẩn trương xây dựng 
đề án “Sưu tầm bổ sung nguồn tư liệu băng ghi âm, ghi hình nhân chứng lịch sử cách mạng 
qua các thời kỳ lịch sử cách mạng (1945-1975) trên địa bàn Hà Nội (giai đoạn 2017-2020)”.

+ Cần xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình tiến hành công tác 
sưu tầm, phỏng vấn bổ sung về các sự kiện và nhân chứng lịch sử, làm cơ để sở sưu tầm bổ 
sung các giai đoạn lịch sử tiếp theo. 

+ Chú trọng đến xây dựng căn cứ pháp lý cho việc khai thác sử dụng nguồn tài liệu 
băng ghi âm, ghi hình; đẩy mạnh việc giới thiệu công bố tài liệu và mở rộng khả năng khai 
thác sử dụng cho giới nghiên cứu.

 - Đối với cán bộ làm công tác nghiên cứu, sưu tầm
+ Việc sưu tầm phỏng vấn bổ sung nguồn tư liệu băng ghi âm, ghi hình đòi hỏi sự 

nghiêm túc và thời gian, công sức trong việc tổng hợp thông tin, phân tích, đối chiếu với 
các nguồn sử liệu khác để có được những nhận xét, đánh giá chính xác và khoa học. Vì vậy, 
cán bộ làm công tác nghiên cứu, sưu tầm cần thiết phải là người tâm huyết, có trình độ nhất 
định và luôn luôn trau dồi kiến thức. 

+ Cán bộ sưu tầm phải giải đáp các câu hỏi sau: làm thế nào để chọn những người sẽ 
phỏng vấn? làm thế nào liên hệ phỏng vấn và thuyết phục người phỏng vấn nhận lời? làm 
thế nào người phỏng vấn hiểu được mục đích và kết quả phỏng vấn sẽ sử dụng như thế nào? 
Nên xác định đây là cuộc phỏng vấn sâu nhân chứng lịch sử, cần có sự chuẩn bị phiếu câu 
hỏi, có khung thời gian giới hạn xác định, tùy thuộc vào nội dung và sức khỏe người được 
phỏng vấn.

+ Cần thiết lập mạng lưới cộng tác viên hoặc các cá nhân tâm huyết tại các Ban 
liên lạc, các hội Cựu chiến binh trong các tỉnh, thành cả nước; tạo mối quan hệ lâu dài 
với nhân chứng lịch sử - người được phỏng vấn để khai thác câu chuyện kể và sưu tầm  
hiện vật.

+ Sau khi phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, cần nhanh chóng “bóc băng”, biên tập, 
thẩm định thông tin lời kể nhân chứng lịch sử trình Hội đồng xét duyệt; viết bài công bố, 
giới thiệu những thông tin có giá trị mới thu thập được, để phát huy giá trị tài liệu và góp 
phần khích lệ, động viên người được phỏng vấn.  

 - Đối với công tác bảo quản băng ghi âm, ghi hình
Bảo quản tài liệu, hiện vật có vai trò quan trọng trong công tác bảo tàng. Bảo quản tài 

liệu, hiện vật là một trong những phương pháp nhằm bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ 
của các loại hình tài liệu trong đó có tài liệu ghi âm, ghi hình. Loại hình tài liệu này gồm có 
phim điện ảnh, băng đĩa, đĩa video và băng đĩa ghi âm. Cho nên, nếu không có phương tiện 
và chế độ bảo quản thích hợp sẽ bị hư hỏng, khó khôi phục lại được.

Hiện nay, hệ thống kho tàng bảo quản tư liệu băng ghi âm, ghi hình của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia chưa được đầu tư nâng cấp, đảm bảo cho việc bảo quản an toàn và kéo dài tuổi 
thọ tài liệu. Các trang thiết bị bảo quản tài liệu ghi âm, ghi hình còn rất thiếu, vì vậy phần 
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lớn tài liệu hiện trong tình trạng vật lý không được tốt. Để lưu giữ và phát huy giá trị tài liệu 
ghi âm, ghi hình tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cần nghiên cứu xây dựng chế độ bảo quản 
phù hợp với từng loại hình, bao gồm: 

Một là các yêu cầu về kho bảo quản tài liệu nghe nhìn thuận lợi, thiết kế kỹ thuật phù 
hợp đáp ứng tiêu chuẩn chung về bảo quản ghi âm, ghi hình; thiết bị bảo quản đúng tiêu 
chuẩn quy định. 

Hai là thực hiện các biện pháp duy trì môi trường sạch, ánh sáng, bụi bẩn.... 
Ba là hệ thống thiết bị an toàn phòng chống hỏa hoạn: giúp bảo vệ và kéo dài tuổi thọ 

cho tài liệu ghi âm, ghi hình một cách hiệu quả. 
Bốn là quy định cụ thể và chặt chẽ với thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ nghe nhìn. 
Năm là giá để tài liệu phải bền vững, tiết kiệm diện tích bảo quản và vật liệu. 
Sáu là bảo quản băng ghi âm bằng hộp nhựa hoặc carton, tránh sử dụng hộp bằng kim 

loại; các loại máy móc để xử lý khi tài liệu ghi âm, ghi hình bị hư hỏng và xuống cấp như: 
máy soi phim âm bản; máy lau băng hình; máy sang băng; máy xử lý âm thanh tín hiệu... 
Đối với tài liệu phim điện ảnh, băng ghi âm, ghi hình bị hư hỏng cần khắc phục khử nấm 
mốc, in chuyển băng...

Ngoài ra cần tăng cường việc quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu ghi âm, ghi hình; 
đặc biệt công tác đào tạo cán bộ quản lý và bảo quản tài liệu nghe nhìn có kỹ năng chuyên 
sâu về bảo quản tài liệu tu bổ, phục chế cũng như quản lý về tài liệu nghe nhìn. Ngoài đào 
tạo trong nước, Bảo tàng cần gửi cán bộ đi đào tạo nước ngoài, để học tập công nghệ, kỹ 
thuật bảo quản và quản lý nguồn tài liệu nghe nhìn.
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COLLECTING AUDIO AND VIDEO MATERIALS FOR MUSEUM OPERATIONS
(THE CASE OF COLLECTING MATERIALS 

OF HISTORICAL EVENTS FROM 1945 TO 1954)

Nguyễn Trọng Lượng

This article is based on the author’s research on historical witnesses in Hanoi from 
1945 to 1954. According to the author, the research and collecting audio and video 
materials relating Hanoi typical historical events in the period 1945 - 1954 through historical 
witnesses are extremely important both in history and museology. Based on the results 
of the research, the author has developed a system of criteria for selecting, collecting, 
evaluating and assessing the source materials from historical witnesses.

In addition, the article also defines the requirements for the collection as well as the 
preservation and storage of the materials. In term of museology, it is necessary to strengthen 
the management, exploitation and use of audiovisual materials in professional work.


