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HÔÏP TAÙC NGHIEÂN CÖÙU VIEÄT - HAØN: DI SAÛN VAÊN HOÙA BIEÅN
KEÁT QUAÛ (2010 - 2015) VAØ ÑÒNH HÖÔÙNG (2015 - 2020)

Nguyễn Văn Cường*

Sau một thời gian tăng cường mối quan hệ, xác nhận các mục tiêu về nội dung 
nghiên cứu di sản văn hóa biển Việt Nam giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và 
Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc, năm 2010 tại Mokpo, hai 
bên đã ký kết hợp tác nghiên cứu về các vấn đề như sau: hợp tác nghiên cứu về khai quật 
khảo cổ học trên biển, bảo quản hiện vật khai quật trên biển, đào tạo, nghiên cứu các 
nghề truyền thống gắn với biển và khai thác hải sản, các cảng thị giao thương trong lịch 
sử… có thể nói, giờ đây, sau 5 năm hợp tác, hai bên đã đạt được những kết quả hết sức 
tốt đẹp, là cơ sở cho ký kết hợp tác 5 năm tiếp theo (2015 - 2020), mở ra thêm những 
hướng nghiên cứu mới.

* TS. Giám đốc, Trưởng Ban XDND&HTTB Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Lễ ký kết hợp tác giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam 
và Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc giai đoạn 2015 - 2020
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Chúng ta đều biết, biển có một vị trí quan trọng đối với mỗi quốc gia có biển. Biển 
mang lại những lợi ích lớn lao về kinh tế với ngư trường rộng lớn và các mỏ dầu khí; 
có ý nghĩa quan trọng về quân sự; là không gian sinh tồn của người dân gắn với những 
tài nguyên vô tận. Không những vậy, mỗi quốc gia biển đều luôn ý thức được vai trò và 
chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của mình.

Những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều hệ thống đảo khác gắn với biển 
Việt Nam hàng ngàn đời cùng với những tài nguyên biển mang lại, luôn là tài sản, chủ 
quyền lãnh thổ, môi trường sống thiêng liêng của Việt Nam. Việc nghiên cứu một phần 
lịch sử, văn hóa cộng đồng gắn với biển của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không những 
cho chúng ta một cách nhìn đúng đắn, sâu sắc và đóng góp về tri thức toàn diện đối với 
biển mà còn có ý nghĩa quan trọng là một phần đóng góp khẳng định chủ quyền lãnh thổ 
biển đảo thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam. Thật may mắn khi có sự hợp tác hiệu quả và 
đồng thuận với các bạn từ Viện Nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Quốc gia Hàn Quốc.

Hàng chục cuộc điều tra hỗn hợp giữa hai cơ quan đã được tiến hành nghiên cứu, 
khảo sát trong 5 năm qua từ Vân Đồn (Quảng Ninh) qua các tỉnh miền Trung và miền Nam 
Việt Nam về ngành nghề truyền thống của cư dân biển và một số cảng thị quan trọng trong 
lịch sử cũng như triển vọng trong việc khai quật khảo cổ học biển và kỹ thuật bảo quản. 
Bên cạnh đó, việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cũng được đẩy mạnh. Hàng chục 
lượt cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã, đang học tập, nghiên cứu về công tác điều tra, 

Cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia học tập về khảo cổ học dưới nước tại Mokpo, Hàn Quốc 
trong chương trình hợp tác giai đoạn 2010 - 2015
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thăm dò, nghiên cứu khai quật, khảo cổ học biển của Hàn Quốc và các công tác bảo quản, 
xử lý sau khai quật, tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế. Tại Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia cũng là cơ quan duy nhất đến thời điểm hiện tại đã tiến hành khai quật, nghiên 
cứu 6 con tàu đắm ở các vùng biển Việt Nam. Biển Việt Nam còn một lượng lớn các con 
tàu đắm với hàng triệu hiện vật giá trị cùng những câu chuyện lịch sử. Và không chỉ khảo 
cổ học trên biển, nghiên cứu khảo cổ học duyên hải, các đảo Việt Nam cũng là những mục 
tiêu trước mắt, lâu dài của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Việc nghiên cứu hệ thống cảng thị 
không những cho chúng ta nhận biết được một số vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị qua các 
triều đại quân chủ Việt 
Nam cũng như đời 
sống cư dân ở các khu 
vực này mà còn góp 
phần phục dựng lại sự 
giao lưu, giao thương 
kinh tế, văn hóa giữa 
các quốc gia trên Biển 
Đông, rồi hệ thống 
biển, đảo, quần đảo 
(bao gồm cả Hoàng 
Sa và Trường Sa) của 
Việt Nam có vai trò vị 
trí thế nào trong mối 
quan hệ giao lưu, giao 
thương với thế giới.

5 năm thật ngắn ngủi, những gì chúng ra hợp tác thật đáng trân trọng. Giờ đây 
chúng ta lại tiếp tục ký kết hợp tác với một tầm cao mới trong đó có cả việc Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia sẽ tổ chức trưng bày Di sản Văn hóa Biển Việt Nam tại Hàn Quốc, như 
đã từng có cuộc trưng bày giới thiệu lịch sử Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc 
năm 2014 với chuyên đề Bình minh trên sông Hồng.

Thông qua cuộc trưng bày Di sản Văn hóa Biển Việt Nam, chúng tôi muốn giới 
thiệu đến một nguồn tài sản văn hóa Việt Nam rất phong phú, đa dạng, hấp dẫn... Từ đó, 
kể cho người dân Hàn Quốc câu chuyện về người Việt Nam và biển; trên hết, để các bạn 
biết rõ chủ quyền biển, lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam mà cha ông chúng ta đã luôn 
đấu tranh, gìn giữ, như thế nào. Kết thúc giai đoạn hợp tác 5 năm nghiên cứu và thành 
tựu chúng ta đã đạt được, hai bên cũng đã xuất bản cuốn sách Thuyền truyền thống Việt 
Nam rất có ý nghĩa và sắp tới, chúng tôi sẽ ra mắt quyển 2 về các cảng thị ở Việt Nam.

Việc hợp tác giữa hai bên đã cho thấy sự tích cực, hiệu quả, rất cần thiết, mang lại 
tri thức chung, lợi ích chung cho các bên và là một hình mẫu hợp tác thân thiện hiệu quả, 

Khảo sát thương cảng ở Tp. Mỹ Tho (Tiền Giang) năm 2016
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đáng khích lệ với sự quan tâm ủng hộ của hai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đóng 
góp cho sự hợp tác toàn diện và hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Hàn Quốc - Việt Nam. 
Niên hạn hợp tác được ký kết 5 năm một lần nhưng có lẽ, hành trình phối hợp nghiên 
cứu, trao đổi, giao lưu giữa hai cơ quan sẽ là rất lâu dài và chắc chắn sẽ đạt được những 
thành công.

Từ câu chuyện này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn mong muốn phát huy và mở 
rộng hơn với các nước như đã và đang hợp tác trong cuộc trưng bày 2016 tại Đức với 
chuyên đề Báu vật khảo cổ học Việt Nam mà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là đối tác chính, 
sẽ có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào nhận thức và hữu nghị giữa Đức và Việt Nam. 
Đó cũng là lời cảm ơn đến bà Thủ tướng Đức đã đứng về phía sự thật lịch sử khi trao 
cho ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tấm bản đồ Trung Quốc thời Cận đại 
không hề có chủ quyền gì về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (thuộc lãnh thổ Việt 
Nam). Có lẽ, chúng ta muốn kể những câu chuyện về biển Việt Nam không ngừng nghỉ 
cho mọi người trên thế giới, cũng như không mệt mỏi trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ 
lãnh thổ thiêng liêng, bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian tới, chương trình hợp tác sẽ tập trung vào các mục tiêu chính như hội 
thảo quốc tế về giá trị và ý nghĩa di sản văn hóa biển ở mỗi nước, quá trình hình thành và 
tồn tại các cảng thị, mối quan hệ giao thương kinh tế và giao lưu văn hóa trên con đường 
hàng hải Biển Đông, các công tác chuyên môn sâu về nghiệp vụ và có thể sẽ có thám 
sát, khai quật tàu đắm tại vùng biển Việt Nam cũng như Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục 
nâng cao chất lượng đào tạo, giới thiệu triển lãm, xuất bản các công trình nghiên cứu…

Không gian rộng lớn của Biển Đông là địa bàn lý tưởng cho các chương trình 
nghiên cứu giữa 2 cơ quan và với ý chí mãnh liệt về bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc, chắc chắn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên cứu 
Di sản Văn hóa Biển Hàn Quốc sẽ phối hợp thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, 
góp phần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

VIETNAM-KOREA RESEARCH COOPERATION: 
VIETNAM’S MARITIME CULTURAL HERITAGE - RESULTS (2010 - 1015) 

AND DIRECTIONS (2015 - 2020)
Nguyễn Văn Cường

After a time duration reinforcing the relationship and identifying the targets for 
the research of Vietnam’s maritime cultural heritage, the Vietnam National Museum 
of History and the National Research Institute of Maritime Cultural Heritage of 
Korea in 2010 mutually agreed to carry out the program involving the following 
issues: underwater archaeological excavation; training and studying the traditional 
handicrafts related to the sea and maritime resources, exploring ancient trading 
ports... In this article, the author generalizes the results achieved after 5 years (2010-
2015) and suggests the new research directions in the next 5 years (2015-2020).


