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ÑEÅ COÙ MOÄT BAÛO TAØNG XÖÙNG TAÀM
CAÀN COÙ SÖÏ ÑAÀU TÖ TAÄP TRUNG, ÑOÀNG BOÄ

Nguyễn Thị Thu Hoan, Phạm Mai Thủy*

Bảo tàng là thiết chế văn hóa quan 
trọng của mỗi quốc gia. Với các nhiệm 
vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, phát 
huy giá trị di sản văn hóa... bảo tàng trở 
thành trung tâm thông tin về lịch sử, về 
di sản văn hóa và ngày càng giữ vai trò 
to lớn trong công tác giáo dục truyền 
thống, góp phần đào tạo nguồn nhân lực 
có chất lượng cho đất nước.

Từ những thập niên 50 và 60 của 
thế kỷ 20, Đảng và Nhà nước ta đã thành 
lập một số bảo tàng, đặc biệt là Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam (năm 1958) và Bảo 
tàng Cách mạng Việt Nam (năm 1959). 
Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động, đến 
nay, hơn 20 vạn tài liệu, hiện vật gốc đã 
được sưu tầm, bảo quản và trưng bày 
phát huy giá trị. Trong đó, nhiều bộ sưu 
tập hiện vật có giá trị lớn về lịch sử, 
văn hóa, khoa học; những di sản văn 
hóa quý giá của dân tộc Việt Nam; tài 
liệu, hiện vật phản ánh truyền thống văn 
hiến, đại đoàn kết dân tộc, gắn liền với 
những chiến công hiển hách của dân tộc 
ta trong quá trình đấu tranh chống xâm 
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lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc; tài liệu, hiện vật về giai đoạn cách mạng, kháng chiến và 
thời kỳ Đổi mới của đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo... Thông 
qua các bộ sưu tập đó và với chức năng, nhiệm vụ của mình, 2 Bảo tàng đã đóng góp tích 
cực vào việc giáo dục lịch sử dân tộc; giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của ông 
cha; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia nhằm giới thiệu một cách toàn diện, đầy đủ quá trình phát triển liên tục của lịch sử Việt 
Nam từ thời Tiền sử đến ngày nay, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang khẩn trương tập trung 
thực hiện các hạng mục công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Trên cơ sở xác định mục 
tiêu đưa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trở thành một trung tâm văn hóa, ngân hàng dữ liệu... 
xứng tầm với các bảo tàng quốc gia trong khu vực và thực hiện việc xây dựng Bảo tàng đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả thì công tác chuẩn bị các điều kiện đóng vai trò vô cùng quan trọng 
và phải được thực hiện đồng bộ tập trung như: sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện vật; xây dựng 
và hoàn thiện các bộ sưu tập hiện vật; bảo quản; nghiên cứu, xây dựng đề cương trưng bày... 
Trong bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới việc cần thiết phải có sự đầu tư tập trung cho 
công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - khâu nền 
tảng, tiền đề cho công việc xây dựng Bảo tàng.

Thực trạng tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay
Từ ngày thành lập đến nay, Bảo tàng Lịch sử 

Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã không 
ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 
giao; có những đóng góp quan trọng vào việc sưu tầm, 
lưu giữ và phát huy vốn di sản văn hóa của dân tộc; 
giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống dựng nước 
và giữ nước của cha ông; góp phần xây dựng và phát 
triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Từ chỗ chỉ có chưa đầy 4 vạn tài liệu, hiện 
vật những ngày đầu thành lập, đến nay, 2 bảo tàng đã 
sở hữu hơn 20 vạn tài liệu, hiện vật, trong đó nhiều 
bộ sưu tập hiện vật có giá trị to lớn về văn hóa, lịch 
sử dân tộc. Những tài liệu, hiện vật, bộ sưu tập mà 
hiện nay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang lưu giữ là 
niềm mơ ước của các bảo tàng ở Việt Nam cũng như 
một số bảo tàng trên thế giới. Nói như vậy, không có 
nghĩa với khối lượng hiện vật đó, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia không cần phải đầu tư cho công tác sưu tầm 
bởi sưu tầm là một trong những hoạt động chủ đạo, 
tồn tại song hành với bảo tàng, “còn bảo tàng là còn Tượng Phật, gỗ, thế kỷ 4 - 6. Bảo tàng 
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sưu tầm”. Đôi khi bảo tàng không tồn tại mà sưu tầm vẫn còn tồn tại, đó là nhu cầu gìn giữ 
những giá trị truyền thống, kỷ niệm về những gì đã qua.

Vấn đề nảy sinh khi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiến hành lập danh mục tài liệu, hiện 
vật phục vụ công tác xây dựng Đề cương trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia theo nội dung 
Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì số 
lượng tài liệu, hiện vật nói trên của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt 
Nam còn rất khiêm tốn, chưa xứng tầm với bề dày lịch sử - văn hóa hàng ngàn năm của dân 
tộc, thiếu về loại hình mà ngay cả số lượng hiện vật đáp ứng được yêu cầu về nội dung và 
thẩm mỹ trưng bày chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ. Hầu hết những hiện vật tinh túy nhất đều đã 
đưa lên hệ thống trưng bày của hai Bảo tàng, số lượng hiện vật có khả năng thay thế còn 
lại không nhiều nên hai Bảo tàng đã gặp nhiều khó khăn trong việc đổi mới, luân chuyển 
hiện vật phục vụ nội dung trưng bày. Vì vậy, số lượng, chất lượng các loại hình tài liệu, hiện 
vật đang lưu giữ hiện nay chưa đáp ứng được nội dung trưng bày mà Đề án xây dựng Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia và Đề cương tổng quát Nội dung và Hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đặt ra.

Thực tế trong nhiều năm qua, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (cũ) đã rất nỗ lực tập trung 
tiến hành sưu tầm những mảng tài liệu, hiện vật còn khuyết thiếu thuộc nhiều giai đoạn lịch 
sử khác nhau, đặc biệt là những tài liệu, hiện vật khu vực biển đảo, miền Trung và miền 
Nam như: các di vật thuộc thời kỳ Tiền - Sơ sử (các văn hóa Tiền sử Nam - Trung bộ, văn 
hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai, khu vực Trung bộ, Tây Nguyên, văn hóa Óc Eo - Phù 
Nam, văn hóa Champa …) cùng hiện vật thể hiện đời sống xã hội thời quân chủ. Trong quá 
trình sưu tầm hiện vật theo chiều dài lịch sử, việc tập trung xây dựng các sưu tập hiện vật 
thời kỳ Tiền - Sơ sử Nam bộ, Tây Nguyên và các sưu tập hiện vật Champa (gắn với vương 
quốc Champa), Óc Eo (gắn với vương quốc Phù Nam cổ đại), gắn với những tộc người 
vùng Tây Nguyên cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hai dân tộc Chăm, Khmer và 
những tộc người vùng Tây Nguyên vốn là những dân tộc có lịch sử lâu đời, có nền văn hóa 
nghệ thuật đặc sắc. Hiện nay, ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, hiện vật đặc trưng của các tộc 
người này có số lượng rất ít, chưa đáp ứng được nội dung trưng bày mà Đề án và Đề cương 
tổng quát đã đề ra. Đặc biệt, các hiện vật gắn với dân tộc Khmer và các tộc người vùng Tây 
Nguyên hầu như chưa có. 

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (cũ) được thành lập và mở cửa đón khách tham quan 
ngày 6/1/1959. Khi mới đi vào hoạt động, Bảo tàng chỉ sở hữu trên 1 vạn hiện vật, tài liệu, 
hình ảnh. Đến nay, Bảo tàng hiện đang lưu giữ trên 83.000 hiện vật, hình ảnh, tài liệu văn 
bản và sách, báo tham khảo về các phong trào cách mạng, về cuộc kháng chiến trường kỳ 
30 năm giải phóng dân tộc, về công cuộc xây dựng đất nước và sự nghiệp Đổi mới do Đảng 
Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Từ những năm đầu của thời kỳ Đổi mới đất 
nước đến nay, nhận thức và nội dung chủ đạo của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã dần 
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chuyển sang khuynh hướng trưng bày, giới thiệu về lịch sử xã hội gồm chính trị, xã hội, 
kinh tế, văn hóa. Bảo tàng đã tập trung nghiên cứu - sưu tầm các hiện vật, tài liệu thể hiện 
tiến trình lịch sử Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại (bao gồm hình thái kinh tế, xã hội Việt 
Nam từ năm 1858 đến nay). 

Tuy nhiên, số lượng tài liệu, hiện vật về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống - sinh hoạt 
của nhân dân qua các thời kỳ mới chỉ được bổ sung ở mức độ khiêm tốn, vẫn còn khuyết 
thiếu mảng hiện vật về đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên 
và miền Nam; chưa đáp ứng được mục tiêu xây dựng nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia, đó là thể hiện khái quát, cô đọng tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời Nguyên thủy 
đến ngày nay; chú trọng những mốc son và sự kiện lịch sử tiêu biểu đánh dấu bước phát triển 
của lịch sử dân tộc, những trung tâm văn hóa - văn minh khác nhau đã từng tồn tại trên đất 
nước ta góp phần tạo nên lịch sử và văn hóa Việt Nam; thể hiện vai trò của nhân dân làm nên 
lịch sử; gắn lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng trong dòng lịch sử chung của đất nước; khẳng 
định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ Cận - Hiện đại, đồng thời 
đảm bảo tính chính trị và khoa học, tính dân tộc và hiện đại, tính hàn lâm và phổ cập, tính 
toàn diện về lịch sử, tính toàn quốc và đa dân tộc... 

Tình hình tài liệu, hiện vật ngoài Bảo tàng
Trong khi nguồn tài liệu, hiện vật hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn 

hạn chế về số lượng và loại hình; hiện vật của một số thời kỳ còn phiến diện, trống vắng, 
thiếu những hiện vật thực sự tiêu biểu, đặc sắc để có thể đáp ứng yêu cầu cho trưng bày 
mới thì một số lượng lớn tài liệu, hiện vật với chất liệu, loại hình đa dạng, phong phú đang 
được lưu giữ trong nhiều cơ quan, đơn vị, sưu tập tư nhân trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, 
nguồn hiện vật sưu tầm từ các cuộc khai quật khảo cổ học vừa đảm bảo khoa học, vừa cung 
cấp lượng thông tin lớn, có độ tin cậy 
cao, góp phần không nhỏ trong việc 
sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia. Hầu hết những nguồn 
tài liệu này đều chưa hoặc không có 
điều kiện phát huy hết giá trị để phục 
vụ công chúng. Đặc biệt, trong tình 
hình hiện nay, nhiều cổ vật Việt Nam 
đang trôi nổi trên thị trường trong và 
ngoài nước, mức độ thất thoát cổ vật 
ra nước ngoài ngày càng tăng, diễn 
biến lại hết sức phức tạp; các bảo tàng 
khi tiến hành sưu tầm (nhất là hiện vật 
từ nước ngoài) sẽ phải mua lại với giá 

Tympan Garuda bằng đá, thế kỷ 10 - 11
Khai quật di tích Cấm Mít (Đà Nẵng) năm 2012
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cao hơn rất nhiều. Vì vậy, việc sưu tầm tài liệu, hiện vật hiện nay thực sự cấp thiết, không chỉ 
đáp ứng yêu cầu phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mà còn tăng cường vai trò 
của Bảo tàng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam một cách kịp thời 
và hiệu quả.

Nhu cầu tài liệu, hiện vật phục vụ công tác trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
Hiện nay, tổng diện tích dành 

cho trưng bày của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia mới chỉ khoảng trên 
4.000m2. Trong khi đó, theo Đề án 
xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia và Nhiệm vụ thiết kế Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt thì quy mô sử 
dụng đất của Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia khoảng 10ha, diện tích sàn xây 
dựng dự kiến 90.000m2, trong đó 
diện tích dành cho không gian trưng 
bày trong nhà khoảng 28.000m2, 
không gian trưng bày ngoài trời 
khoảng 40.000m2. Như vậy, diện tích trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong tương 
lai lớn gấp hàng chục lần diện tích trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay. 

Mặt khác, nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay chủ yếu giới 
thiệu lịch sử chống xâm lược và đấu tranh cách mạng, thiếu những chủ đề quan trọng về 
đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa dân tộc... trong tiến trình lịch sử đất nước. Yêu cầu về cấu 
trúc nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải đảm bảo tính toàn diện, toàn 
quốc, đa dân tộc, tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam; phải giới thiệu một 
cách toàn diện, đầy đủ về đất nước, con người, quá trình phát triển liên tục của lịch sử Việt 
Nam từ thời Tiền sử đến ngày nay, về di sản văn hóa đa dạng và phong phú của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam, về truyền thống đại đoàn kết toàn dân, truyền thống đấu tranh chống 
xâm lược, truyền thống cách mạng, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, gắn kết lịch sử Đảng, 
lịch sử Cách mạng trong dòng lịch sử chung của dân tộc... Bên cạnh đó, các chủ đề dành 
cho trưng bày chuyên đề, trưng bày sưu tập, trưng bày ngắn hạn, trưng bày ngoài trời cũng 
được mở rộng... Hơn nữa, với mục tiêu xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trở thành “một 
ngân hàng dữ liệu”, một trung tâm thông tin về lịch sử, văn hóa Việt Nam, phục vụ nhu 
cầu nghiên cứu, chia sẻ thông tin tới công chúng trong và ngoài nước thì phạm vi, tính chất 
nghiên cứu, quy mô trưng bày, hoạt động của Bảo tàng cũng rộng hơn, bao quát, đòi hỏi 

Nghiên mực bằng gỗ và ngọc, thế kỷ 19 - 20
 được bán đấu giá ở nước ngoài
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hoàn chỉnh hơn so với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện tại. Với không gian, diện tích trưng 
bày, phạm vi, quy mô trưng bày, hoạt động của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mới thì số lượng 
tài liệu, hiện vật cần sưu tầm bổ sung để tương ứng là rất lớn.

Nhận thức được vấn đề trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã kịp thời quan 
tâm, chỉ đạo và bố trí một nguồn kinh phí nhất định cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện 
công tác sưu tầm cấp thiết. Trên cơ sở đó, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã triển khai công việc 
khá hiệu quả: một số hiện vật quý hiếm thuộc văn hóa Óc Eo (tượng Phật bằng gỗ, đồng hay 
nhóm đồ trang sức bằng vàng, bình kendi gốm...) được sưu tầm kịp thời, những cuộc khai 
quật khảo cổ học một số di tích thuộc văn hóa Sa Huỳnh (di chỉ Hòa Diêm ở Khánh Hòa, di 
chỉ Bãi Cọi ở Hà Tĩnh), văn hóa Champa (di chỉ Tháp Mẫm ở Bình Định, di chỉ Cấm Mít 
ở Đà Nẵng)... cũng đã bổ sung cho Bảo tàng những hiện vật, sưu tập hiện vật có giá trị, kịp 
thời đáp ứng hệ thống trưng bày hiện tại của Bảo tàng đang còn khuyết trống. 

Với số lượng tài liệu, hiện vật cần phải sưu tầm lớn như vậy thì việc sưu tầm tài liệu, 
hiện vật phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cần phải có một chủ trương, kế hoạch 
đầu tư tập trung riêng và phải khẩn trương thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì 
mới kịp thời đáp ứng yêu cầu trưng bày, đảm bảo mục tiêu đề ra theo như Đề cương tổng 
quát đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu 
quả chung cho Dự án. Hơn nữa, chủ trương đầu tư tập trung sưu tầm, bổ sung tài liệu, hiện 
vật kịp thời, đúng đắn sẽ không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia mà còn tăng cường vai trò của bảo tàng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
văn hóa Việt Nam một cách kịp thời và hiệu quả. 

NEED THE CONCENTRATIVE AND COMPREHENSIVE INVESTMENT 
FOR A MODERN NATIONAL MUSEUM

Nguyễn Thị Thu Hoan, Phạm Mai Thủy

When the museum was newly established it just contained less than 40.000 
objects and documents. Nowadays, after mergence of the two museums, the 
Vietnam National Museum of History is managing around 200.000 objects and 
documents, many of which contain considerable historical and cultural values of the 
country. However, according to the goal and role that have been proposed in the 
plan of construction of the museum in the future, the quantity of the objects needs 
to be added is very large. 

With the aim to construct the Vietnam National Museum of History and make 
it a cultural center as well as a data bank that can be compared with the national 
museums in the continent, assembling the objects for the museum is the most 
necessary task. 


