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MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ 3D 

PHUÏC VUÏ COÂNG TAÙC TRUYEÀN THOÂNG VAØ TRÖNG BAØY
 TAÏI BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Tô Thị Thủy Lâm* 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là bảo tàng đứng đầu trong hệ thống các bảo tàng thuộc 
loại hình lịch sử xã hội ở Việt Nam, hiện nay đang lưu giữ, bảo quản trên 200.000 hiện 
vật, trong đó nhiều hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu, độc bản và vô cùng quý hiếm.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học, một 
thiết chế văn hóa mang tính giáo dục cao và phạm vi hoạt động xã hội rộng lớn. Với 
chức năng nghiên cứu, lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia đã và đang từng bước trở thành một trong những trung tâm văn hóa - khoa học đầu 
ngành của cả nước và ngày càng có vai trò to lớn, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp bảo tàng Việt Nam. 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn đánh giá cao vai trò của việc ứng dụng kỹ thuật 
công nghệ hiện đại trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, từ công tác quản 
lý, điều hành tác nghiệp đến các công tác nghiệp vụ chuyên môn bảo tàng. Trong phạm 
vi bài viết này, tác giả xin được đưa ra một số ứng dụng công nghệ 3D phục vụ công tác 
truyền thông và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

1. Chương trình bảo tàng ảo 3D
Tại Việt Nam, bảo tàng ảo 3D vẫn đang là một hướng mới cả về phương pháp 

nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu 
quả trong hoạt động trưng bày và hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

Bảo tàng ảo 3D là một hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin chuyên sâu trong 
lĩnh vực bảo tàng, đã và đang được triển khai rất thành công tại các bảo tàng hàng đầu 
trên thế giới như Bảo tàng Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ), Bảo tàng Louvre 
(Pháp), Bảo tàng V&A Museum of ChildHood (Anh). Bảo tàng ảo 3D giúp khách tham 
quan tương tác thông tin, tư liệu lịch sử sâu hơn trong quá trình tham quan bảo tàng. 

* Ths. Trưởng phòng Truyền thông, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Không những vậy, thông qua kết nối Internet (computer, laptop, ipad, smartphone), 
khách tham quan còn có thể kết nối, tham quan bảo tàng mọi lúc mọi nơi.

Để xây dựng chương trình bảo tàng ảo 3D, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã có kế 
hoạch phối hợp cùng với các chuyên gia công nghệ, tiếp cận các kinh nghiệm triển khai 
tại một số bảo tàng trên thế giới, đánh giá thực trạng, điều kiện tại Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia, từ đó lựa chọn phương pháp triển khai tối ưu nhất. Mục tiêu chương trình là 
tiếp cận, kế thừa các công nghệ hiện đại trên thế giới nhưng ứng dụng một cách sáng tạo, 
phù hợp với đặc trưng riêng về lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu, 
Bảo tàng đã lựa chọn phương pháp nghiên cứu về xây dựng bảo tàng 3D của GS. Florica 
Moldoveanu (Đại học Politehnca of Bucharest, Romania) và GS. Alexandru Soceanu 
(Đại học Fachhochschule Regensburg, Đức). Phương pháp tiếp cận này đang được ứng 
dụng phổ biến nhất tại các bảo tàng hàng đầu trên thế giới.

Trong năm 2013, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã triển khai thí điểm công nghệ bảo 
tàng ảo 3D cho 2 khu trưng bày chuyên đề là Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam và Đèn 
cổ Việt Nam. Với sự phối hợp của các cán bộ, chuyên gia bảo tàng và các chuyên gia 
công nghệ, sau gần một năm thực hiện, bảo tàng ảo 3D cho 2 khu trưng bày chuyên đề 
trên đã được triển khai thành công, đáp ứng được các tiêu chí đề ra và được công chúng 
đón nhận, đồng thời, được các cơ quan truyền thông, các chuyên gia bảo tàng trong và 
ngoài nước đánh giá cao, như là một ứng dụng tiên phong về bảo tàng ảo 3D tại Việt 
Nam. Đây là tiền đề để Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp tục triển khai các khu trưng bày 
khác, tiến tới mục tiêu xây dựng chương trình tham quan ảo 3D toàn bộ Bảo tàng. 

Bảo tàng ảo 3D trưng bày chuyên đề “Di sản Văn hóa Phật giáo Việt Nam”
trên trang http://baotanglichsu.vn
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So với một số mô hình bảo tàng ảo 3D đã triển khai trên thế giới, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đã đưa các tính năng ưu việt như:

- Tính năng tương tác 3D với nhà sử học, nhân chứng lịch sử;
- Tương tác 3D hiện vật tiêu biểu trực quan trong không gian trưng bày;
- Thuyết minh Audio Guide theo từng điểm tham quan, hiện vật tiêu biểu;
- Chuyển đổi đa ngôn ngữ (Anh - Việt) ngay trong quá trình tham quan.
Với 2 khu trưng bày chuyên đề đã thực hiện, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đưa vào 

khai thác phục vụ khách tham quan ngay tại bảo tàng và đưa lên Website của Bảo tàng 
để công chúng trong và ngoài nước thông qua kết nối Internet có thể tìm hiểu về văn 
hóa, lịch sử Việt Nam. Từ khi đưa vào khai thác đến nay (2013 - 2015), Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã đón nhận hơn 10 triệu lượt truy cập tham quan, hơn 100.000 lượt khách 
đến Bảo tàng tương tác qua Kiosk cảm ứng và nhận ý kiến phản hồi, đánh giá cao của 
công chúng, các cơ quan truyền thông.

Kế thừa những kết quả trên, trong 2 năm (2014 - 2015), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
tiếp tục thực hiện chương trình bảo tàng ảo 3D cho các khu trưng bày cố định như:

- Khu trưng bày Việt Nam thời Tiền sử;
- Khu trưng bày Văn hóa Óc Eo - Phù Nam;
- Khu trưng bày Văn hóa Đông Sơn;
- Khu trưng bày Triều Ngô - Đinh - Tiền Lê, Triều Lý, Triều Trần.
Với tiến độ như vậy, trong giai đoạn tiếp theo của chương trình (2016-2018), Bảo 

tàng Lịch sử Quốc gia dự kiện sẽ hoàn thiện số hóa 3D cho toàn bộ các phần trưng bày 
còn lại.

2. Chương trình số hóa 3D Bảo vật Quốc gia và Bộ nhật ký Madeleine Colani
Số hóa 3D hiện vật là một phương pháp ứng dụng công nghệ số hóa dựa trên công 

nghệ quét, mô phỏng 3D hiện đại, được sử dụng rộng rãi tại các bảo tàng hiện nay. Dữ 
liệu 3D sau khi số hóa sẽ phục vụ cho nhiều mục đích như bảo quản, nghiên cứu khoa 
học, phục chế, in mẫu và truyền thông... Công nghệ tương tác 3D, công nghệ Ebook ứng 
dụng để xây dựng các chương trình tra cứu thông minh, trực quan các hiện vật khối và 
các tư liệu ấn phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công tác bảo quản và trưng bày, làm tiền đề cho 
chương trình số hóa tư liệu, hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiến hành ứng dụng 
công nghệ số hóa 3D, công nghệ Ebook để xây dựng số hóa 14 Bảo vật Quốc gia và bộ 
nhật ký Madeleine Colani.

Bước đầu, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã nghiên cứu làm chủ các công nghệ số hóa 
3D, xây dựng một quy trình khoa học, khả thi để thực hiện số hóa và xây dựng các ứng 
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dụng tương tác, tra cứu phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, trưng bày theo 
4 bước:

2.1. Khảo sát
- Khảo sát chi tiết hiện trạng, kích thước các hiện vật;
- Khảo sát thiết bị số hóa 3D tương ứng kích thước hiện vật;
- Khảo sát quy trình số hóa: Không gian, ánh sáng…;
- Khảo sát thông tin tư liệu hiện vật;
- Khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin triển khai;
- Xây dựng tài liệu khảo sát chi tiết.
2.2. Số hóa 3D hiện vật
- Xây dựng không gian số hóa: mặt bằng, ánh sáng...;
- Cài đặt hệ thống thiết bị số hóa;
- Thực hiện số hóa kết cấu 3D hiện vật;
- Số hóa ảnh bề mặt (texture) hiện vật.

2.3. Dựng 3D hiện vật
- Cài đặt thông số phần mềm dựng 3D chuyên dụng; 
- Dựng mô hình 3D thô hiện vật từ dữ liệu số hóa;
- Dựng kết cấu bề mặt 2D hiện vật;
- Dựng 3D hiện vật hoàn chỉnh;
- Kiết xuất dữ liệu 3D gốc.

Nhật ký Madeleine Colani
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2.4. Xây dựng Mô-đun phần mềm hiển thị tương tác hiện vật
- Xây dựng Mô-đun hiện thị tương tác 3D trên Kiosk;
- Xây dựng Mô-đun hiện thị tương tác 3D trên máy tính;
- Xây dựng Mô-đun hiện thị tương tác 3D trên các thiết bị di động;
- Xây dựng Mô-đun hiện thị tương tác 3D dữ liệu gốc trên máy chủ; 
- Tích hợp thông tin tư liệu cho từng hiện vật.
3. Chương trình tương tác, trình chiếu 3D phục vụ trưng bày và giáo dục 

công chúng
Trong xu hướng phát triển và hội nhập hiện nay, thì việc xây dựng “Không gian trải 

nghiệm, tương tác” đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi các chương trình hoạt động 
truyền thông, trưng bày, giáo dục của mỗi bảo tàng. Vì vậy, ứng dụng công nghệ tương 
tác, trải nghiệm bảo tàng mang tính sáng tạo, tính chuyên nghiệp cao, không thể thiếu 
đối với mỗi bảo tàng hiện đại.

Tra cứu 3D thông tin về 14 bảo vật Quốc gia

Sa bàn 3D Khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn Trình chiếu 3D Hologram 
Linh vật Việt Nam
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Để đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác trưng bày cũng như hướng đến các chương 
trình trải nghiệm, tương tác hiện đại, hiệu quả phục vụ công chúng, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đang xây dựng một số chương trình thí điểm ứng dụng công nghệ trình chiếu, 
tương tác 3D (trình chiếu 3D Hologram hiện vật cho trưng bày chuyên đề Linh vật Việt 
Nam, Sa bàn điện tử tương tác di tích Thánh địa Mỹ Sơn cho khu trưng bày Nghệ thuật 
Champa) và đang xây dựng một không gian tương tác trải nghiệm, tương tác hiện đại 
tại Bảo tàng.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, nghiên cứu 
tâm lý lứa tuổi, thị hiếu, sở thích và nhu cầu tham gia các hoạt động trải nghiệm tại bảo 
tàng... Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang nghiên cứu xây dựng nội dung “Các hoạt động 
trải nghiệm, tương tác phục vụ trưng bày” với 2 nội dung:

- Các hoạt động trải nghiệm, tương tác lịch sử: nội dung không gian trải nghiệm 
tương tác lịch sử hướng đến khách tham quan ở mọi lứa tuổi. 

Mô hình Không gian trải nghiệm lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Mô hình Không gian tương tác sáng tạo tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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- Các hoạt động khám phá, sáng tạo dành cho tuổi trẻ: nội dung trải nghiệm, tương 
tác, sáng tạo hướng đến khách tham quan là giới trẻ.

Do cơ sở diện tích của Bảo tàng hiện nay còn hạn chế, “Các hoạt động trải nghiệm, 
tương tác phục vụ trưng bày” sẽ lựa chọn một số nội dung tương tác, hoạt động trải 
nghiệm tiêu biểu. Trong quá trình thực hiện, các nội dung luôn được cập nhật, bổ sung 
thường xuyên. 

Ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ 3D phục vụ công tác 
truyền thông và trưng bày có một ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút khách tham quan 
đến với bảo tàng, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của mọi đối tượng công 
chúng, đặc biệt là giới trẻ. Việc lựa chọn hướng ứng dụng kỹ thuật công nghệ như thế 
nào để vừa kế thừa, học hỏi kinh nghiệm đi trước của các nước trên thế giới, nhưng vừa 
phù hợp với điều kiện kinh tế, con người của Việt Nam rất cần sự nghiên cứu, phối hợp 
của các cán bộ chuyên môn bảo tàng và các chuyên gia công nghệ để tìm được phương 
án tối ưu, khả thi nhất. Mục đích của việc ứng dụng công nghệ hiện đại tại Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia là quảng bá lịch sử, văn hóa đất nước, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc 
cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Đặt Bảo tàng vào đúng vị trí vốn có của 
nó là trung tâm nghiên cứu, giáo dục lịch sử và văn hóa.

3D APPLICATIONS FOR THE COMMUNICATION AND EXHIBITION 
IN VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Tô Thị Thủy Lâm

In the Vietnam National Museum of History, technological applications have 
always been paid much attention in most activities of the museum. In this article, 
the author aims to present some 3D applications serving the communication 
and exhibition tasks in the Vietnam National Museum of History. Following this, 
the applications include 3D Virtual Museum, Digitalized National Treasures and 
Madeleine Colani’s Diary, 3D Interaction in Exhibition and Education. In the author’s 
opinion, technological applications, especially 3D, are very significant to attracting 
visitors to the museum. Therefore, the author also suggests some directions in 
applying advanced technologies in the museum.


