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HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN LYÙ TRÖNG BAØY NGOAØI TRÔØI
5 NAÊM NHÌN LAÏI

Lê Đức Vịnh*

Phòng Quản lý Trưng 
bày ngoài trời và Không gian 
tưởng niệm được thành lập 
theo Quyết định số 4046/QĐ-
BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
ngày 07/12/2011, trên cơ sở 
ra đời Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia. Đây là phòng chức năng 
được kế thừa từ các hoạt động 
trưng bày ngoài trời của Bảo 
tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo 
tàng Cách mạng Việt Nam 
trước đây. Ngay sau quyết định thành lập, phòng đã kiện toàn nhân sự, phân công công việc, 
với số lượng cán bộ không nhiều, sau 5 năm, phòng đã đạt được một số kết quả bước đầu:

Khi tiếp nhận, thực trạng quản lý hệ thống trưng bày ngoài trời đã tồn tại một số bất 
cập như hệ thống bục, bệ xuống cấp gây mất mỹ quan; chất liệu, màu sắc etiket bị bóng 
sáng, gây khó khăn cho khách tham quan trong việc tiếp nhận thông tin; hệ thống hiện vật 
ngoài trời chưa có phương án bảo vệ tránh tác động mưa, nắng, ảnh hưởng đến chất lượng, 
nhất là hiện vật bia Champa (chất liệu đá cát); không có hệ thống biển chỉ dẫn tham quan 
trưng bày… nhiều hiện vật ngoài trời có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, nhất là 
loại hình hiện vật bi ký chưa được dập, phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính để cung cấp thông 
tin cho khách tham quan; một số hiện vật có chất liệu kém bền vững (như gốm, đất nung) 
chưa được luân chuyển, thay thế bằng chất liệu bền vững và chịu được tác động của môi 
trường. Một số khu vực trưng bày ngoài trời chưa được chỉnh lý, bổ sung thay thế. Khu vực 
trưng bày tại địa chỉ số 216 Trần Quang Khải và số 25 Tông Đản chưa hình thành không 
gian trưng bày ngoài trời.

* Ths. Phòng Quản lý Trưng bày ngoài trời và Không gian tưởng niệm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Một góc trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Trong 5 năm (từ năm 2011 đến đầu năm 2016), được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban 
Giám đốc, sự phối hợp với các phòng, ban khác trong cơ quan, Phòng đã chủ động tiến hành 
một số công việc chính như sau:

- Đề xuất nâng cấp, cải tạo hệ thống bục, kệ; hiện vật bằng xi măng được sơn thô ở 
môi trường ngoài trời bị bong tróc, rêu mốc đã được đầu tư, cải tạo ốp đá đồng bộ (loại đá 
có gam màu xanh nhẹ), qua đó tạo sự nổi bật cho hiện vật trưng bày, tạo mỹ quan hài hòa 
trong tổng thể không gian trưng bày.

- Tiến hành công tác rà soát, chỉnh lý hiện vật. Nhận thấy 02 hiện vật (tượng sư tử và 
tượng chim thần Garuda - Naga) chưa được xây dựng nhà mái che bảo vệ, dễ bị tác động của 
môi trường ngoài trời, ảnh hưởng lớn và tác động xấu đến hiện vật nên Phòng đã bàn giao, 
chuyển vào trong hệ thống trưng bày trong nhà. Phòng cũng phối hợp với phòng Nghiên 
cứu - Sưu tầm đề xuất trưng bày 03 Tympan khai quật tại di tích Cấm Mít (Đà Nẵng) để bổ 
sung cho khu vực trưng bày Văn hóa Champa ngoài trời.

- Di dời hiện vật Tháp Báu đặt tại khu trưng bày Văn hóa Champa sang khu vực trưng 
bày Văn hóa Đại Việt để phù hợp với nội dung trưng bày và niên đại, tuyến tham quan; bên 
cạnh đó, Phòng tiến hành điều chuyển hiện vật bia Lam Kiều sang khu vườn bia Đại Việt, 
tạo thành bộ sưu tập bia ký.

- Đề xuất chuyển trả về phòng Quản lý hiện vật 04 hiện vật chất liệu đất nung (02 
tượng rùa, 02 tượng nghê) dễ bị tác động bởi môi trường mưa, bão, dẫn đến phai màu hiện 
vật và điều chuyển 04 hiện vật (02 voi đá, 02 nghê đá) có niên đại và kích thước tương đồng, 
chất liệu bền vững ra trưng bày thay thế.

- Tiến hành chỉnh 
lý trưng bày khu vực 
trưng bày Champa, 
trên cơ sờ điều chuyển 
hiện vật phục chế Linga 
- Yoni sang khu vực 
trưng bày bia An Thái 
và điều chỉnh hiện vật 
bia An Thái về khu vực 
trưng bày bia Bàn Lãnh 
(cùng niên đại thế kỷ 10 
và địa điểm phát hiện 
Quảng Nam); hoàn 
thành chỉnh lý hiện vật khu vực 25 Tông Đản như hệ thống cột mốc phân định biên giới 
được sưu tầm đưa về Bảo tàng; trưng bày chỉnh lý và xây dựng nhà che hiện vật xe ô tô 

Trưng bày ô tô Chaika tại số 216 Trần Quang Khải



Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

82

Chaika, pháo 105ly; hoàn thành xây dựng hệ thống hàng rào bảo vệ phòng ngừa tác động 
của khách tham quan đến hiện vật xe ô tô ЗИc115; khảo sát, thiết kế, xây dựng sơ đồ Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia tại 2 khu vực: số 1 Tràng Tiền và 25 Tông Đản góp phần làm tốt công 
tác phục vụ khách tham quan.

Phòng đã chủ động phối hợp với phòng Quản lý hiện vật đưa hiện vật thể khối lớn ca-
nô gửi ở Bảo tàng Quân khu II tại tỉnh Phú Thọ về khu dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại 
Khu đô thị mới Tây Hồ Tây - Hà Nội, tiến hành bảo quản, xây dựng nhà che bảo vệ hiện vật 
phục vụ cho dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong thời gian tới.

Nghiên cứu đề xuất phương án bảo vệ hiện vật ngoài trời tránh tác động xấu của 
môi trường: 

Phòng đã thiết kế phương án, xin ý kiến cán bộ quản lý, chuyên gia để đánh giá, lựa 
chọn các thiết kế cho phù hợp với tổng thể kiến trúc Bảo tàng và cảnh quan xung quanh, phù 
hợp với từng loại hình hiện vật để đảm bảo sự hài hòa trong tổng thể không gian trưng bày 
ngoài trời. Qua nghiên cứu, khảo sát xin ý kiến lãnh đạo cơ quan, cán bộ quản lý, chuyên 
môn, Phòng đã đề xuất phương án đưa Bảo vật quốc gia bia Võ Cạnh ra trưng bày để đáp 
ứng nhu cầu của khách tham quan, đây là lần đầu tiên một hiện vật được xây dựng nhà che 
bảo vệ, tránh được tác động trực tiếp của thời tiết mưa, nắng. Bên cạnh đó, Phòng đã nghiên 
cứu, xây dựng phương án trưng bày đảm bảo an toàn cho hiện vật, nhất là với hiện vật chất 
liệu đá cát có kích thước và trọng lượng lớn, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu khắt khe: trong 
quá trình trưng bày, hiện vật không bị tác động trực tiếp bởi các vật liệu bê tông. Do vậy, 
Phòng đã đưa ra phương án, có thể xem là tối ưu nhất: xây dựng bệ hố lớn hơn kích thước 
hiện vật, phần hiện vật tiếp đất được bọc chì lá (theo đề xuất của Phòng bảo quản), trong 
quá trình thi công, đặt hiện vật trưng bày, xung quanh hiện vật tiếp đất được gia cố bằng cát 
vàng để khi cần thiết có thể điều chỉnh trưng bày hay di chuyển, bảo đảm tuyệt đối an toàn 
cho bảo vật không bị tác động bởi phần gia cố vật liệu trong quá trình thi công trưng bày. 
Phòng cũng hoàn thành nghiên cứu và thiết kế phương án hệ thống nhà che 10 hiện vật bia 
Champa (hiện đã thi công lắp đặt hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần bảo vệ và phát 
huy giá trị hiện vật, cũng như tạo không gian cảnh quan hài hòa với kiến trúc tòa nhà và 
môi trường xung quanh); tiến hành khảo sát, nghiên cứu một số nhà che bia tại khu di tích 
Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có niên đại tương đồng hoặc gần với niên đại 
bia Điện Nam Giao để thiết kế nhà che bảo vật quốc gia bia Điện Nam Giao đang trưng bày 
ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trưng bày là ngôn ngữ của bảo tàng, để trưng bày giới thiệu hiện vật đến khách tham 
quan đòi hỏi phải được thể hiện qua ngôn ngữ và phương tiện truyền tải. Hệ thống etiket 
(phụ đề) chưa đáp ứng và cung cấp đầy đủ thông tin cho khách tham quan. Do vậy, Phòng 
chủ động đánh giá thực trạng hiện vật trưng bày ngoài trời, trực tiếp làm công tác dập toàn 
bộ hệ thống văn bia đang trưng bày ngoài trời (gồm 15 bia Đại Việt với 34 mặt có chữ; 10 
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bia Champa với 23 mặt có chữ) là cơ sở dữ liệu trong việc phối hợp với chuyên gia Hán 
Nôm phiên âm, dịch nghĩa, hiệu đính 15 văn bia văn hóa Đại Việt và chuyên gia nghiên 
cứu văn hóa Champa dịch, biên tập, hiệu đính 10 bia văn hóa Champa đang trưng bày tại 
khu vực ngoài trời. Trong quá trình trưng bày, Phòng còn nghiên cứu tư liệu và phối hợp 
với các cán bộ chuyên môn rà soát lại toàn bộ phụ đề hiện vật, đồng thời tiến hành biên tập, 
bổ sung thông tin phụ đề. Bên cạnh đó, Phòng đã thay mới toàn bộ phụ đề (etiket) hiện vật 
trưng bày ngoài trời bằng chất liệu Inox xước chống lóa, không sáng bóng và chịu được 
ánh sáng mặt trời, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin. Ngoài ra, Phòng đang 
tiến hành nghiên cứu thêm tư liệu, bài viết về hiện vật, di tích liên quan đến hiện vật từ các 
nguồn tư liệu nghiên cứu khoa học, chính thống, tiến hành scan các bản dập bia và phối 
hợp với Công ty Vietsoftpro chụp toàn bộ ảnh các hiện vật ở các góc độ, dựng phần mềm 
3D, màn hình cảm ứng và đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng Nhà tra cứu thông tin 
hiện vật trưng bày ngoài trời để cung cấp thông tin cho khách tham quan, khắc phục hạn 
chế của hệ thống etiket không thể truyền tải và đáp ứng hết thông tin của hiện vật và liên 
quan đến hiện vật.

Phòng phối hợp với phòng Quản lý hiện vật, phòng Bảo quản hiện vật đánh số lại toàn 
bộ hiện vật, hàng tháng, hàng quý đều rà soát, đánh giá hiện vật và tiến hành bảo quản phòng 
ngừa đối với hệ thống hiện vật, bục, bệ, etiket trưng bày ngoài trời.

Năm 2014 Phòng đã phối hợp với Bảo tàng Điêu khắc Chăm - Tp. Đã Nẵng và Bảo 
tàng Lịch sử Tp. Hồ Chí Minh hoàn thiện xây dựng đề cương chi tiết trưng bày chuyên đề 
“Sưu tập điêu khắc đá Champa” dự kiến trưng bày ngoài trời, nhưng do điều kiện chưa cho 
phép nên đã tạm hoãn.

Về nghiên cứu khoa học: Phòng chủ trì xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học cấp viện 
năm 2015 Xây dựng nội dung trưng bày một số danh nhân tiêu biểu đợt 1 tại Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia. Đề tài được Hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc, đây là 
cơ sở bước đầu về lý luận và thực tiễn cho công tác chỉnh lý, cải tạo trưng bày về danh nhân 
tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam của hệ thống trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 
hiện nay, bên cạnh đó còn góp phần vào việc thực hiện thử nghiệm trưng bày danh nhân và 
không gian tưởng niệm của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được xây mới. Phòng chủ động viết 
bài tham gia các hội thảo khoa học trong nước và khu vực như: Hội thảo Nghề dệt truyền 
thống các nước ASEAN tại Thái Lan tháng 01 năm 2015; Hội thảo khoa học Ứng dụng kỹ 
thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2015.

Một trong những chức năng nhiệm vụ của phòng là xây dựng không gian tưởng niệm 
sự kiện, danh nhân. Dẫu điều kiện cơ sở vật chất chưa cho phép để tiến hành nhưng phòng 
đã chủ động trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu danh mục hiện vật, tài liệu về các danh 
nhân tiêu biểu, đã lập được 1.345 danh mục hiện vật, tài liệu gồm các danh nhân: Hai Bà 
Trưng, Lý Nam Đế, Lê Đại Hành, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi, 
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Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, 
Nguyễn Thái Học, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp… tạo cơ sở quan trọng cho việc thử 
nghiệm trưng bày danh nhân tiêu biểu tại Bảo tàng hiện nay và phục vụ dự án xây mới Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia.

Phương hướng hoạt động trong thời gian tới
Trưng bày ngoài trời và không gian tưởng niệm đòi hỏi có sự đầu tư, nghiên cứu, kinh 

phí lớn vì liên quan đến bộ mặt của bảo tàng, bên cạnh đó, yếu tố hiện vật chất liệu bền 
vững, giá trị lịch sử văn hóa, mỹ thuật số lượng trong kho chưa thể hoàn toàn đáp ứng được 
trưng bày ngoài trời (chịu được tác động của môi trường tự nhiên), nên những giải pháp 
trưng bày còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, bởi phụ thuộc vào sự biến động của thời tiết nên 
trưng bày ngoài trời còn hạn chế khách tham quan.

Để khắc phục một số mặt hạn chế, định hướng hoạt động của Phòng trong thời gian 
tới với những trọng tâm sau:

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện bảo vệ và phát huy giá trị hiện vật trưng bày ngoài 
trời; ngày nay, việc ứng dụng các tiến bộ của khoa học, công nghệ vào trưng bày bảo tàng đã 
và đang được áp dụng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những bảo tàng đi đầu trong 
việc ứng dụng công nghệ vào hỗ trợ trưng bày, giới thiệu hiện vật bảo tàng đến với đông đảo 
quần chúng. Không nằm ngoài chủ trương đó, Phòng đã và đang phối hợp với một số đơn 
vị liên quan hoàn thiện nội dung hiện vật và thiết kế phần mềm 3D để cung cấp thông tin 
hiện vật trưng bày ngoài trời (trước mắt tập trung hoàn thiện khu trưng bày hiện vật về văn 
hóa Đại Việt khu vực số 1 Phạm Ngũ Lão). Bên cạnh đó, trăn trở của phòng là toàn bộ hiện 
vật trưng bày ngoài trời phải có phương án bảo vệ, tránh tác động của môi trường tự nhiên. 
Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo cơ quan, phòng đang triển khai xây dựng 
hệ thống mái che hiện vật tại khu vực trưng bày bia Champa ngoài trời, tiến tới hoàn thiện 
phương án thiết kế và 
xây dựng hệ thống nhà 
che toàn bộ hiện vật 
trưng bày ngoài trời; 
chú trọng đầu tư hệ 
thống âm thanh giới 
thiệu, thuyết minh hiện 
vật tự động, hệ thống 
chiếu sáng hiện vật 
đồng bộ đáp ứng yêu 
cầu tổ chức các sự kiện 
vào ban đêm.

Phối cảnh không gian tưởng niệm danh nhân 
tại Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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Trong thời gian tới cần nâng cấp, cải tạo, chỉnh lý trưng bày tại 2 khu vực số 1 
Tràng Tiền và 25 Tông Đản

Khu vực số 1 Tràng Tiền cần nghiên cứu, chỉnh lý hiện vật thường xuyên, thay thế và 
bổ sung mới các hiện vật trong kho và hiện vật mới sưu tầm. Chú trọng khu vực trưng bày 
ngoài trời tại khu vực 25 Tông Đản bởi hiện nay, những hiện vật ở đây chưa hình thành 
không gian trưng bày ngoài trời. Đến nay, sau khi sáp nhập, phần trưng bày trong nhà về 
lịch sử Cổ - Trung đại đã có sự kết nối với không gian trưng bày ngoài trời tương đối phù 
hợp. Trong khi đó, việc nghiên cứu, xây dựng nội dung trưng bày giai đoạn Cận - Hiện đại 
chưa được nghiên cứu, đầu tư xứng đáng. Trong thời gian tới, Phòng sẽ tập trung đẩy mạnh 
nghiên cứu phương án và đề xuất lãnh đạo Bộ, cơ quan cho chủ trương đầu tư triển khai 
thực hiện.

Một hạn chế của Bảo tàng là không gian trưng bày chuyên đề ngoài trời chưa được 
hình thành. Do vậy, trong thời gian tới, phòng cần chủ động đề xuất xây dựng các trưng bày 
chuyên đề ngoài trời ngắn hạn trên cơ sở khoa học và có tính khả thi, song hành với chủ 
trương này là nghiên cứu hệ thống bục, bệ, kỹ thuật, mỹ thuật, hệ thống chiếu sáng sao cho 
đảm bảo các yêu cầu về an ninh, bảo vệ, bảo quản hiện vật trưng bày ngoài trời.

Để không bị động trong chủ trương xây dựng không gian tưởng niệm của Bảo tàng 
Lịch sử Quốc gia, bên cạnh cơ sở nguồn dữ liệu danh nhân hiện có, phòng sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh nâng cấp, khai thác nguồn dữ liệu danh nhân Việt Nam và đề xuất thí điểm trưng bày 
một số danh nhân Việt Nam tiêu biểu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay.

OUTDOOR EXHIBITION ACTIVITIES AFTER FIVE YEAR STAGE

Lê Đức Vịnh

Department of Outdoor Exhibition and Memorial Space was established on 07 
December 2011 according to the decision 4046/QĐ-BVHTTDL, based on the establishment 
of the Vietnam National Museum of History. In spite of a new department, which is based 
on the outdoor exhibition of the National Museum of Vietnamese History and National 
Museum of Vietnamese Revolution, the department has step by step completed the structure 
and manpower. After five years, the outdoor exhibition activities have yielded many positive 
results, which become the foundation for the development in the future.

  
  


