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PHAÙT HUY GIAÙ TRÒ SÖU TAÄP HIEÄN VAÄT 
VEÀ CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM 1945
TAÏI BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Nguyễn Hoài Nam*

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những bước ngoặt vĩ 
đại nhất trong lịch sử dân tộc, dẫn tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận 
mệnh của mình. Sự kiện lịch sử vĩ đại đó đã diễn ra 70 năm trước đây, song ý nghĩa và bài 
học lịch sử của nó vẫn còn nguyên giá trị cho toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong sự nghiệp 
đổi mới và phát triển đất nước ngày nay.

Sưu tập hiện vật, tài liệu, hình ảnh về Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong 
những sưu tập quan trọng nhất của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về phần Cận hiện đại. 
Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, các thế hệ cán bộ Bảo tàng đã dành nhiều tâm sức nghiên 
cứu, sưu tầm, xây dựng và phát huy hiệu quả sưu tập hiện vật quan trọng này.

Khung niên đại của sưu tập được xác định trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 
do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (lúc đó là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam) thực hiện năm 
2008 “Tư liệu hóa sưu tập hiện vật về Cách mạng tháng Tám năm 1945 hiện lưu giữ tại 
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam” có mốc khởi đầu là từ tháng 5/1941 (gắn với Hội nghị 
lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Hội nghị hoàn chỉnh xu hướng chỉ đạo 
chiến lược của Đảng, chuẩn bị về đường lối, về lực lượng chính trị, quân sự và đón thời 
cơ cho việc giành chính quyền về tay nhân dân trên cả nước) và mốc kết thúc là tháng 
11/1946 (bằng sự kiện Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa - đánh dấu chính quyền mới được xây dựng hoàn chỉnh, trọn vẹn, theo 
nghĩa một chính quyền hợp pháp và hợp hiến).

* Ths. Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư ký Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Trên cơ sở khung niên đại Cách mạng tháng Tám đã được xác định như trên, hiện 
sưu tập này tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có tổng số 1.818 hiện vật với nhiều chất liệu, 
loại hình, trong đó có: 1.271 hiện vật văn bản; 117 hiện vật kim loại; 63 hiện vật thể khối 
tổng hợp; 58 hiện vật đồ dệt và 309 hiện vật phim ảnh. 

Nhìn chung, toàn bộ hiện vật trong sưu tập này đều là hiện vật gốc. Trong số đó, có 
không ít những hiện vật độc bản chỉ duy nhất có ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

Hơn một nghìn hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Cách mạng tháng Tám 1945 mà ngày 
nay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang trưng bày, lưu giữ trong kho thực sự là nguồn sử 
liệu quý hiếm góp phần rất quan trọng trong việc tìm hiểu về cuộc Cách mạng tháng 
Tám ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn. Mỗi hiện vật, tư liệu đều là những vật chứng 
đích thực của các sự kiện trong cuộc cách mạng nên chứa đựng những giá trị lịch sử 
mà chúng ta và thế hệ mai sau cần khai thác triệt để nhằm khôi phục lại bức tranh toàn 
cảnh về cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 một cách chính xác, trung thực, khách quan.

Sưu tập hiện vật, tài liệu, hình ảnh về Cách mạng tháng Tám hiện đang được bảo 
quản, trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trải dài liên tục qua 3 giai đoạn phát triển 
như sau:

- Giai đoạn thứ nhất: Từ khi lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh 
đạo Cách mạng Việt Nam năm 1941 đến 
Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp ở Tân 
Trào ngày 13/8/1945.

Đó là những văn kiện vô cùng quan 
trọng về Hội nghị Ban chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 
VIII được triệu tập họp tại Pác Bó (Cao 
Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941 do 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì, đã quyết 
định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và 
sách lược của cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, đưa công cuộc giải phóng dân tộc 
trở thành nhiệm vụ bức thiết hàng đầu của 
Cách mạng Việt Nam. Không thể không 
kể đến những hiện vật, tài liệu quý như: 
Bản thảo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
Đảng lần thứ VIII được viết tay; Điều lệ 
tóm tắt của Đảng Cộng sản Đông Dương; Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản 

Đông Dương lần thứ VIII, tháng 5/1941
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Bản thảo của Nguyễn Ái Quốc về 
phát triển tổ chức quần chúng và 
Việt Minh năm 1941; Tuyên ngôn 
của Việt Nam Độc lập đồng minh; 
Chương trình Việt Minh; Điều lệ 
của các tổ chức cứu quốc đoàn 
thể… Những tài liệu tuyên truyền 
được xuất bản như: Việt Nam ngũ 
tự kinh; Giải thích chính sách của 
Đảng, Lịch sử nước ta… Những 
tờ báo quan trọng của Đảng, Mặt 
trận Việt Minh, các đoàn thể quần 
chúng của các địa phương khắp ba 
miền đất nước, như: Báo Cờ Giải 
phóng - Cơ quan tuyên truyền cổ 
động Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương; Báo Cứu Quốc của 
Tổng bộ Việt Minh; Báo Độc lập 
của Đảng Dân Chủ, Báo Búa, Lao 
động của Tổng Công hội Bắc Kỳ, 
Báo Kèn gọi lính, Chiến đấu của 
Việt Nam quân nhân cứu quốc, 
Báo Hồn nước Hoàng Diệu của 
Thanh niên Hà Nội… Những công cụ rất thô sơ đã từng là phương tiện cho việc in ấn 
một số tờ báo trên như: Phiến đá in báo Việt Nam Độc Lập, ru lô bằng gỗ, đồ dùng đựng 
mực in báo, con dấu bằng gỗ thường được in trên báo Việt Nam Độc Lập từ năm 1941 
đến năm 1945…

Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Chỉ huy 
Lâm thời khu giải phóng, ngày 12/8/1945

Cờ Tổ quốc, vũ khí của nhân dân Việt Nam dùng trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám 1945
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Đặc biệt, trong sưu tập Cách mạng tháng Tám 1945 ở giai đoạn này còn có khá nhiều 
hiện vật, tài liệu, hình ảnh về sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các lực lượng vũ trang 
và bán vũ trang nhằm chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang, đi từ khởi nghĩa vũ trang từng phần 
tiến đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước như Đảng ta đã vạch ra. Đó 
là sự hoạt động và trưởng thành của Cứu quốc quân, Du kích Bắc Sơn, Việt Nam Tuyên 
truyền Giải phóng quân, Việt Nam Giải phóng quân cho đến Du kích Ba Tơ (Quảng 
Ngãi), lực lượng tự vệ các địa phương… đã giành được chiến thắng bằng những vũ khí 
thô sơ tự tạo như: dao, kiếm, mã tấu, súng kíp, súng hỏa mai…

- Giai đoạn thứ hai: Từ tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước 
(13/8/1945) đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945).

Tuy thời gian của giai 
đoạn này không dài nhưng 
có vị trí quan trọng đặc biệt, 
có tính chất quyết định thắng 
lợi toàn diện của cuộc Cách 
mạng Tám 1945. Nhìn chung, 
toàn bộ hiện vật trong sưu tập 
về giai đoạn này khá phong 
phú, toàn diện, phản ánh một 
cách sinh động từ chủ trương, 
đường lối, nghệ thuật, chỉ đạo 
phong trào cách mạng... đến 
diễn tiến của cuộc tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền trong 
cả nước. Đó là các văn kiện rất 
quan trọng của Hội nghị toàn 
quốc của Đảng Cộng sản Đông 
Dương từ ngày 13 đến ngày 
15/8/1945, Đại hội Quốc dân 
ngày 16/8/1945 đều họp tại 
Tân Trào (Tuyên Quang). Sự 
ra đời của Ủy ban Khởi nghĩa 
toàn quốc ngày 13/8/1945 với 
Quân lệnh số 1 phát lệnh tổng 
khởi nghĩa, Lời hiệu triệu của 
tổng bộ Việt Minh ngày 14/8/1945… cùng những hình ảnh về nhân dân ta với khí thế hào 
hùng đã vùng dậy giành chính quyền, với những vũ khí thô sơ các loại đã sử dụng trong 

Bản thảo Nghị quyết Đại hội Quân dân 
về Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
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cuộc khởi nghĩa... nhưng tiêu biểu, đặc sắc nhất vẫn là những hiện vật, tài liệu, hình ảnh 
về buổi lễ ra mắt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2/9/1945 với bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh soạn thảo và công bố tại buổi lễ lịch sử.

- Giai đoạn thứ ba: Xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân vững mạnh, dần dần 
hoàn thiện về thể chế của Nhà nước với sự ra đời của Hiến pháp nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (từ ngày 2/9/1945 đến ngày 8/11/1946).

Những hiện vật, tài liệu, hình ảnh của giai đoạn này hiện có tại Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia tuy còn khiêm tốn nhưng cũng đủ minh họa và khẳng định Nhà nước dân chủ 
nhân dân vừa mới ra đời đã cùng một lúc phải đối mặt với những khó khăn, thách thức 
vô cùng nghiêm trọng, một mất một còn với 3 loại giặc: giặc đói, giặt dốt và nhất là giặc 
ngoại xâm đang lăm le cướp nước ta thêm một lần nữa. Đồng thời, qua đó cũng thấy được 
quyết tâm xây dựng, bảo vệ đất nước của đồng bào ta, sự ủng hộ Chính phủ, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh qua những bức thư và bằng hành động cụ thể tham gia thực hiện các chủ trương 
của Đảng Cộng sản nhằm giải quyết từng bước giặc đói, giặc dốt. Ngoài ra, những hiện 
vật trong giai đoạn này còn góp phần chỉ rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền độc lập và thiện 
chí hòa bình của dân tộc thông qua các đối sách đầy mưu lược, sáng tạo, độc đáo của 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh để giải quyết thù trong, giặc ngoài, nhằm giành nhiều 
thời gian cần thiết chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài bảo vệ thành quả của cuộc Cách 
mạng tháng Tám. Đó chính là sự hiện diện của các tư liệu quý trong sưu tập như: Hiệp 
định sơ bộ ngày 6/3/1946 - bản Hiệp định quốc tế đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa với nước ngoài do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký cùng đại diện Pháp tại Hà Nội: Lời 
kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Chính phủ và nhân dân thế giới cùng đồng bào 
cả nước ngày 11/3/1946; Nhật ký hoạt động của phái đoàn Quốc hội Việt Nam tại Pháp; 
Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch bốn tháng sang Pháp…

Tóm lại, các hiện vật, tài liệu, hình ảnh về Cách mạng tháng Tám 1945 hiện có tại 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đều là những hiện vật nguyên gốc, quý hiếm, phong phú về 
loại hình, đa dạng về chất liệu và được các thế hệ cán bộ Bảo tàng gìn giữ cẩn trọng, 
phát huy tốt giá trị nội dung phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu, xuất bản trong hơn 
nửa thế kỷ qua.

Công việc để phát huy giá trị sưu tập hiện vật, tài liệu, hình ảnh của Cách mạng 
tháng Tám năm 1945 phục vụ các hoạt động trưng bày của Bảo tàng gồm: chỉnh lý hệ 
thống trưng bày thường trực, xây dựng, tổ chức các trưng bày chuyên đề, trưng bày lưu 
động và cung cấp những tư liệu về Cách mạng tháng Tám 1945 cho trưng bày của các 
bảo tàng địa phương, nhà truyền thống trong cả nước.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống trưng bày thường trực phần Cận, hiện đại (khu vực 
25 Tông Đản) của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã dành 5/29 phòng giới thiệu về Cách 
mạng tháng Tám gồm có: 273 hiện vật, 61 hình ảnh.
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Hơn 50 năm hoạt động, hệ thống trưng bày thường trực này của Bảo tàng đã trải 
qua 4 cuộc chỉnh lý nội dung, tăng cường đổi mới về phương pháp trưng bày trong 
những năm 1966-1968; 1977; 1994-1995 và 2011 (quy mô nhỏ). Nhiều phần trưng bày 
được bổ sung thêm, giúp người xem hiểu được quá trình phát triển liên tục của phong 
trào cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ta ra đời đến nay. Phải nói rằng, qua 4 lần chỉnh 
lý nội dung toàn bộ hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, diện tích trưng 
bày dành cho giai đoạn Cách mạng tháng Tám 1945 đã được tăng thêm một phòng và 
bổ sung thêm nhiều hiện vật gốc thay thế cho hiện vật phục chế. Nhưng tỉ lệ hiện vật 
gốc mới cũng chỉ chiếm 1/4 trong tổng số hiện vật được trưng bày giới thiệu về đề tài 
này. Chắc chắn, trong lần chỉnh lý tới, Bảo tàng sẽ hoàn thiện trưng bày, bổ sung thêm 
hiện vật gốc về sự kiện lịch sử trọng đại này để xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của nó 
trong lịch sử dân tộc.

Song song với các hoạt động trên, Bảo tàng còn thường xuyên tổ chức trưng bày 
chuyên đề về đề tài này nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm 
và tham gia phối hợp với các cơ quan khác tổ chức triển lãm có quy mô lớn mang tầm 
quốc gia vào các năm chẵn tại một số bảo tàng, trung tâm triển lãm. Hàng ngàn lượt hiện 
vật, tài liệu, hình ảnh trong nhiều năm qua được đưa ra giới thiệu phục vụ công chúng 
trong nước và quốc tế tham quan, nghiên cứu.

Cần nói thêm là, ngay từ những năm đầu tiên, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng đã 
quan tâm đặc biệt đến tổ chức trưng bày lưu động nhằm phục vụ đông đảo đồng bào cả 
nước không có điều kiện đến thăm trưng bày Bảo tàng tại Hà Nội. Nhiều đề tài trưng 
bày lưu động đã thực hiện, trong đó chủ yếu là 2 đề tài:

Khai mạc chuyên đề “Một số sưu tập hiện vật về Cách mạng tháng Tám 1945
 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tháng 8/2005
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- Lịch sử Cách mạng Việt Nam.
- Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nội dung về thời kỳ Cách mạng tháng Tám 1945 trong 2 đề tài trên được coi là 

trọng yếu. 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng đặc biệt quan tâm đến việc đưa nội dung các triển 
lãm lưu động đến các trường học nhằm phục vụ thế hệ trẻ học đường và sinh viên các 
trường cao đẳng, đại học, học nghề tại nội, ngoại thành Hà Nội. Hoạt động này được 
nhà trường coi như sinh hoạt ngoại khóa bổ ích của học sinh, sinh viên, không chỉ nhằm 
nâng cao kiến thức mà còn có tác dụng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống 
hết sức hiệu quả.

Ngoài việc khai thác hiện vật, tài liệu phục vụ cho những hoạt động chính, Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia luôn giúp cho hàng chục bảo tàng, nhà truyền thống các ngành, 
các trường học, phục chế hàng nghìn hiện vật, tài liệu, hình ảnh để sử dụng trưng bày, 
triển lãm về Cách mạng tháng Tám 1945.

Cùng với những hoạt động nghiệp vụ trên, trong những thập kỷ qua, Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia còn quan tâm đến việc phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của sưu tập này 
thông qua việc công bố xuất bản, nhằm tạo điều kiện tối đa phục vụ nhu cầu tìm hiểu, 
nghiên cứu về lịch sử nước nhà nói chung và về Cách mạng tháng Tám nói riêng của 
toàn dân, trong đó có các nhà nghiên cứu lịch sử. Có thể kể đến một số ấn phẩm như:

- Hiện vật biết nói của Đào Duy Kỳ, xuất bản tại Hà Nội năm 1962.
- Những khoảnh khắc lịch sử qua ống kính Nguyễn Bá Khoản (Sách ảnh - trong đó 

có một phần về thời kỳ Cách mạng tháng Tám 1945), xuất bản tại Hà Nội năm 1997.

Chương trình giao lưu “Những người viết nên huyền thoại”
tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, tháng 8/2015
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- Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội 1995 
(Những tư liệu về chuyến thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 31/5 đến 
ngày 16/9/1946).

- Từ Đà Lạt đến Paris, Nxb. Hà Nội, năm 1996;
- Báo Việt Nam Độc Lập, Nxb. Lao động, Hà Nội, năm 2000;
- Truyền đơn cách mạng trước tháng 9/1945, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

năm 2004;
- Những kỷ vật sống mãi với thời gian, tập 1, Nxb. Lao động Xã hội, Hà Nội, năm 

2006;
- Báo Cờ giải phóng, Nxb. Lao động, Hà Nội, năm 2007;
…
Khai thác những tài liệu về Cách mạng tháng Tám 1945 phục vụ nghiên cứu vốn 

là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Bảo tàng. Đồng thời, đây cũng là 
một đề tài khá hấp dẫn để các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài 
nước đến khai thác hiện vật về đề tài Cách mạng tháng Tám 1945 tại Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia. Đó chính là một trong những nhân tố quan trọng cho sự ra đời của khá nhiều 
công trình có nội dung về đề tài này ở trong và ngoài nước như: Lịch sử Quốc hội, Hà 
Nội 1996; Cách mạng tháng Mười và cách mạng Việt Nam, Hà Nội 1967; Báo chí cách 
mạng Việt Nam 1925-1945, Hà Nội 1984… Hoặc các công trình nghiên cứu của bạn 
bè quốc tế như: Cuộc cách mạng Việt Nam của Gramachicốp (Nga). Đặc biệt, đề tài về 
Cách mạng tháng Tám vẫn hấp dẫn thế hệ trẻ ngày nay. Đã có nhiều sinh viên đại học 
và trên đại học lựa chọn những hiện vật, tài liệu về Cách mạng tháng Tám tại Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia để hoàn thành và bảo vệ thành công Luận văn thạc sỹ, Luận án tiến 
sỹ. Bên cạnh đó, không ít cơ quan văn hóa, nghệ thuật, xưởng phim truyện, các hãng 
phim tài liệu… cũng đến tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác tư liệu về đề tài này để những 
tác phẩm của mình bảo đảm sự trung thực, phong phú, toàn diện như các phim truyện: 
Hà Nội, mùa đông 1946; Sao tháng Tám... hoặc phim tư liệu truyền hình: Ngày này 
cách đây 50 năm, Chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Hà Nội: 70 
năm - hành trình lịch sử; Những người viết nên huyền thoại... Ngoài ra, còn phải kể 
đến hàng ngàn bài báo của các viên chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia viết về đề tài này 
được đăng trên các phương tiện thông tin như các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đọc 
và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam… cung cấp những thông tin lịch sử, văn hóa tới 
quảng đại quần chúng.

Có thể nói, sưu tập hiện vật, tài liệu về Cách mạng tháng Tám của Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã được sử dụng khai thác và phát huy với tần suất lớn, có hiệu quả cụ thể 
và toàn diện trên cả hai mặt hoạt động nghiệp vụ bảo tàng và nghiên cứu lịch sử, qua 
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đó, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Đảng và 
Nhà nước.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí hết sức quan trọng của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 
1945 trong lịch sử dân tộc cũng như sưu tập hiện vật, tài liệu về mốc son lịch sử này, 
thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sưu tầm bổ sung, 
hoàn thiện sưu tập. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, xây dựng, tổ chức khai thác, phát 
huy sưu tập với hình thức, nội dung phong phú, hấp dẫn và hiệu quả hơn nữa nhằm góp 
phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lòng tự hào dân 
tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ để tăng thêm bản lĩnh, nghị lực 
nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam theo mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

BRINGING INTO PLAY THE VALUES OF THE COLLECTION RELATING 
TO THE AUGUST REVOLUTION AT THE VIETNAM NATIONAL MUSEUM OF HISTORY

Nguyễn Hoài Nam

The collection of the objects and documents about the August Revolution is one of the 
most important contents of the Vietnam National Museum of History. Throughout more than 
half a century, the museum staffs have studied and brought into play effectively this important 
collection. The main goal of this article is to make a brief presentation on the background 
of the collection, and general contents of the collection have been also highlighted. It could 
be said that the collection has been used and utilized with high frequency in exhibitions and 
studies.


