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PHÖÔNG TIEÄN TRANG THIEÁT BÒ HIEÄN ÑAÏI 
TRONG TRÖNG BAØY BAÛO TAØNG

THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP

Nguyễn Quốc Bình*

Trưng bày là một khâu công tác trọng yếu trong toàn bộ các mặt hoạt động của một bảo 
tàng. Dù bảo tàng thực hiện nhiều công việc khác nhau nhưng đối với công chúng, dường 
như bảo tàng được hiểu là hệ thống hiện vật trưng bày. Nhờ có công tác trưng bày, các bảo 
tàng mới có cơ sở liên hệ với công chúng. Nếu nói rằng: bảo tàng là một cơ quan nghiên cứu 
khoa học và giáo dục khoa học thì công tác trưng bày là phương tiện tốt nhất để thực hiện 
nhiệm vụ đó. Và cũng chỉ thông qua công tác trưng bày, các bảo tàng mới thể hiện nội dung 
và quan điểm của nó một cách đầy đủ nhất. 

Những nguyên tắc bảo tàng học trên đảm bảo cho trưng bày bảo tàng có một nội dung 
khoa học, đưa tới công chúng nội dung phong phú nhất, đầy đủ nhất từ những sưu tập hiện 
vật mà bảo tàng sở hữu. Thế nhưng để những nội dung khoa học phong phú của bảo tàng 
và những bộ sưu tập quý giá trở lên hấp dẫn đối với công chúng, tạo sức hút cho các phần 
trưng bày, điều không kém phần quan trọng là bảo tàng phải thực hiện hàng loạt các thủ 
pháp trưng bày, bao gồm:

- Không gian trưng bày: cách bố trí các phần trưng bày trong một không gian tạo nên 
không khí, nhịp điệu phù hợp với nội dung thể hiện.

- Tủ, bục bệ trưng bày: là những phương tiện giúp cho hiện vật trở lên tôn quý, đồng 
thời đảm bảo các chức năng an toàn, an ninh đối với hiện vật, trong khi công chúng vẫn có 
được cơ hội tiếp cận dễ dàng với hiện vật.

- Tài liệu khoa học: hình thức thể hiện của các tài liệu khoa học bổ trợ cho hiện vật.
- Chú thích hiện vật: là kênh giao tiếp giữa hiện vật bảo tàng và công chúng.
- Chiếu sáng: phương tiện quan trọng nhất để tạo bối cảnh, không gian cũng như diễn 

tả, đặc tả làm nổi bật tính mỹ thuật của hiện vật.

* Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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- Các trang thiết bị khác: bao gồm các trang thiết bị đa phương tiện bổ trợ cho các phần 
trưng bày chính và các tài liệu khoa học về hiện vật.

Thực trạng trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong những năm gần đây
Một thực trạng đáng buồn là các bảo tàng ở Việt Nam hiện nay nói chung và Bảo tàng 

Lịch sử Quốc gia nói riêng còn thiếu sức hấp dẫn đối với công chúng, thể hiện ở nhiều mặt: 
nội dung hiện vật, hình thức trưng bày còn nghèo nàn; các trang thiết bị trưng bày, âm thanh, 
ánh sáng thiếu đồng bộ, không làm nổi bật giá trị của hiện vật. Trong nhiều trường hợp, 
những hiện vật mang giá trị văn hóa, lịch sử kém sức sống, không gây được xúc động thẩm 
mỹ cho khách tham quan, nằm im lìm trong tủ kính.

Ở thời điểm khi mới chỉnh lý, nâng cấp cách đây gần 20 năm, hệ thống trưng bày 
thường trực của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thực sự là một thành công. Tuy nhiên, trải qua 
thời gian, dù được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nhưng hệ thống trưng bày này cũng 
không tránh khỏi sự xuống cấp, bục bệ và một số mảng trang trí mỹ thuật bị cong vênh, nứt 
nẻ, bạc màu; đặc biệt, các trang thiết bị trở nên quá lạc hậu, lỗi thời trước sự phát triển nhanh 
chóng của khoa học, công nghệ; chưa kể đến phần nội dung trưng bày cũng không theo kịp 
và thể hiện kịp thời những phát hiện mới của công tác nghiên cứu cơ bản. 

Về không gian trưng bày
Hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thể hiện những nét lớn của 

lịch sử Việt Nam giai đoạn Cổ - Trung đại, từ Thời đại đồ Đá cũ cách ngày nay trên 30 vạn 
năm đến Đại hội VI của Đảng (năm 1986). Toàn bộ diễn trình lịch sử trên được thể hiện theo 
trục thời gian, kết hợp với việc trưng bày các sưu tập. Cách trưng bày này khiến cho khách 
tham quan có được cái nhìn chung nhất về lịch sử Việt Nam, đồng thời cũng thấy được tính 
phong phú, đa dạng của từng sưu tập hiện vật theo loại hình.

Với một khung niên đại dài lên đến hàng chục vạn năm cùng những nền văn hóa nổi 
tiếng trải dài khắp đất nước, những vấn đề trọng đại của lịch sử Cận - Hiện đại, trong khi 
không gian trưng bày quá nhỏ hẹp, vẻn vẹn có trên 4.000m2 lại bị chia cắt hết sức nhỏ lẻ. Do 
vậy, nội dung trưng bày bị dồn ép đến mức không có khoảng trống để thay đổi nhịp điệu, 
chuyển đề tài nội dung trưng bày. 

Hạn chế về mặt bằng không gian khiến cho những thay đổi, điều chỉnh về bố cục nội 
dung trưng bày hết sức khó khăn; thậm chí việc đơn giản như điều chuyển hiện vật cũng 
gặp không ít trở ngại. Việc kết nối giữa không gian trưng bày trong nhà và không gian trưng 
bày ngoài trời, các khu vực dịch vụ cũng còn nhiều điểm hạn chế; hầu như không có một sự 
gắn kết nào về nội dung.

Do lịch sử hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 bảo tàng với 2 khối nhà tách biệt thuộc 2 
khuôn viên khác nhau, nên việc gắn kết giữa 2 phần trưng bày: lịch sử Cổ - Trung đại và Cận 
- Hiện đại thật sự là một tồn tại đáng lưu tâm trong bố cục nội dung trưng bày thống nhất.
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Về tủ, bục bệ trưng bày
- Năm 2010, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đứng trước 

yêu cầu phải giới thiệu một phần sưu tập Bảo vật hoàng cung - một sưu tập cần có sự đảm 
bảo nghiêm ngặt về an ninh, an toàn cho hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam lần đầu tiên 
đầu tư 06 tủ trưng bày hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có các tính năng bảo mật, an toàn, 
chiếu sáng sử dụng sợi quang. Trưng bày đã thành công tốt đẹp, các hiện vật được đảm bảo 
tuyệt đối an toàn. Cũng từ đó, những sưu tập hiện vật hiếm quý lần lượt được giới thiệu tại 
phòng trưng bày chuyên đề như: Rồng trên cổ vật, Cổ ngọc Việt Nam, Tượng gốm cổ Việt 
Nam, Trầu cau, Trang sức cổ Việt Nam, Văn hóa Đông Sơn - 90 năm phát hiện và nghiên 
cứu... Tuy vậy, phòng trưng bày chuyên đề này cũng còn nhiều bất cập: số lượng 06 tủ trưng 
bày và các tủ, bục trưng bày tạm thời không đáp ứng đủ cho các chuyên đề có hiện vật thể 
khối lớn hay số lượng hiện vật phong phú; hệ thống tủ vách đá treo có khoang trưng bày rất, 
mục đích ban đầu là để phục vụ chuyên đề “Cổ ngọc Việt Nam” nhưng vẫn được tận dụng 
cho các trưng bày khác nên rất bất tiện và hạn chế khả năng sáng tạo trong trưng bày. Thực 
tế ấy đòi hỏi việc tiếp tục đầu tư trang thiết bị tủ trưng bày đạt tiêu chuẩn trong tương lai gần.

- Nhận thấy việc trưng bày về văn hóa Óc Eo - một khoảng trống trong hệ thống trưng 
bày chính của Bảo tàng là việc làm quan trọng, năm 2011, Bảo tàng đã đầu tư cải tạo tầng 
áp mái của khối nhà 2 tầng thành phòng trưng bày Văn hóa Óc Eo - Phù Nam, đồng thời đầu 
tư các trang thiết bị, tủ trưng bày hiện đại, đạt tiêu chuẩn. Việc đầu tư này đã đem lại hiệu 

Một góc trưng bày tại số 216 Trần Quang Khải
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quả thiết thực, làm phong phú và tăng tính hấp 
dẫn cho trưng bày của Bảo tàng, được các nhà 
nghiên cứu và du khách trong và ngoài nước 
đánh giá cao. Đây cũng là lần đầu tiên, một 
trưng bày của Bảo tàng được đầu tư với nguồn 
vốn tương đối thích hợp với quy mô, yêu cầu 
của các tủ trưng bày, đảm bảo an toàn tuyệt đối. 
Hệ thống chiếu sáng công nghệ cao sử dụng 
sợi quang, đóng mở bằng động cơ điện. Các 
hiện vật gỗ vốn nhạy cảm với môi trường nhiệt 
độ, độ ẩm được trưng bày trong các tủ kính có 
hệ thống điều hòa không khí, độ ẩm tuần hoàn 
hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Để phục vụ tốt cho yêu cầu tổ chức các 
trưng bày chuyên đề trước mắt cũng như lâu 
dài, mở ra khả năng Bảo tàng Lịch sử Quốc 
gia tiếp nhận trưng bày các sưu tập hiện vật 
của nước ngoài, việc đầu tư những trang thiết 
bị trưng bày mới, đạt tiêu chuẩn quốc tế là việc làm cần thiết. Năm 2012, Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia đã đầu tư 09 tủ dàn trưng bày lớn, đạt chuẩn quốc tế cho phòng trưng bày 
chuyên đề tại địa chỉ 25 Tông Đản. Ngay sau khi có sự đầu tư, nâng cấp, nhiều trưng bày 
chuyên đề quan trọng đã được tổ chức tại địa điểm này: Di sản văn hóa biển Việt Nam, Di 
sản Phật giáo Việt Nam, Châu Á - những sắc màu văn hóa, Tranh cổ động giai đoạn 1946 
- 1954, Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viễn Đông Bác cổ… đặc biệt, Bảo tàng 
đã phối hợp với Bảo tàng Kyushu (Nhật Bản) tổ chức thành công trưng bày chuyên đề 
Văn hóa Nhật Bản. Những phương tiện, thiết bị này đã được phía Nhật Bản đánh giá đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp để trưng bày, bảo quản cổ vật quý hiếm, trong đó có những 
bảo vật quốc gia của Nhật Bản.

Bên cạnh các tủ trưng bày đạt chuẩn, hệ thống bục, bệ sử dụng trong các phần trưng 
bày này cũng được sử dụng những vật liệu mới như thép hay gỗ bọc vải free acide, bục 
bệ bằng mica phun cát mờ, bằng chất liệu mica hay pha lê nguyên khối. Đặc biệt, đối với 
những hiện vật nhỏ, tinh xảo như vàng, kim loại quý, đồ trang sức… hệ thống bục, bệ 
thường được thiết kế, đặt hàng thi công cắt theo tạo hình bằng máy CNC, giúp cho các 
khối hình bục, bệ trở lên trau chuốt, tinh xảo, hiện vật khi trưng bày trở nên trang trọng 
gấp nhiều lần.

Ngoài các phần trưng bày mang tính chất chuyên đề mới được đầu tư ở phạm vi nhỏ kể 

Tủ kính trưng bày tượng Phật trong phòng 
trưng bày văn hóa Óc Eo - Phù Nam
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trên, toàn bộ hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện nay còn tồn tại nhiều 
vấn đề và đang ngày càng trở nên lạc hậu, xuống cấp.

- Hệ thống tủ trưng bày không đồng bộ, được thiết kế, chế tạo từ nhiều năm trước đã 
cũ kỹ, lạc hậu: bục gỗ dán bong, tróc, mục nát; chụp kính hư hỏng, kính bị ố mốc nhiều. Tủ 
trưng bày hiện vật chỉ đơn giản được thiết kế là chụp kính phổ thông dày 5mm úp lên bục 
gỗ, nhiều chỗ không có khóa, không đảm bảo yếu tố an toàn về an ninh bảo vệ cũng như 
yêu cầu cách ly với môi trường, chống sự xâm hại của không khí ô nhiễm, côn trùng, ánh 
sáng gây hại cho hiện vật; không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho trưng bày các hiện vật của 
bảo tàng.

Đặc biệt, ở phần trưng bày lịch sử Cận - Hiện đại (địa chỉ 25 Tông Đản), sau gần 20 
năm sử dụng, những tủ, bục này đã cũ nát, không đảm bảo an toàn cho hiện vật cũng như 
các yêu cầu về mỹ thuật. 

- Về mặt vật liệu, có thể nói những tủ trưng bày cũ hiện đang sử dụng những vật liệu 
kém chất lượng:  

Hệ thống tủ dàn trưng bày tại cơ sở số 1 Tràng Tiền chủ yếu sử dụng các tủ khung sắt 
sơn tĩnh điện, các mặt của tủ đều bị giới hạn bởi viền khung sắt gây cản trở, hạn chế tầm 
nhìn, vách kính cố định với cửa mở ở hai đầu hồi của tủ. Thiết kế gây khó khăn trong việc 
tiếp cận, đưa hiện vật vào trong tủ trưng bày hoặc vệ sinh, bảo quản, nhất là đối với các hiện 
vật thể khối lớn. Kết cấu giản đơn, không đảm bảo việc cách ly với môi trường nên trong tủ 
thường xuyên xuất hiện bụi bẩn hay các loại côn trùng, nấm mốc. 

Hệ thống tủ trưng bày phần lịch sử Cận - Hiện đại tại cơ sở 25 Tông Đản có vật liệu 
chủ yếu là khung nhôm. Trải qua gần 20 năm tồn tại, dù được duy tu, bảo dưỡng thường 
xuyên, nhưng cũng không tránh khỏi sự xuống cấp từ bục bệ tới các đai trưng bày, các tài 
liệu khoa học phụ. Các trang thiết bị trở nên quá lạc hậu, lỗi thời trước sự phát triển nhanh 
chóng của khoa học, công nghệ.

+ Kính của tủ trưng bày làm bằng loại kính phổ thông 5-10mm: dễ vỡ khi có chấn động 
gây nguy hiểm cho hiện vật, không có lớp UV bảo vệ hiện vật, không có lớp chống lóa rất 
khó nhìn, khó thiết kế ánh sáng cho trưng bày.

+ Lót đáy tủ bằng gỗ dán bọc vải: kém linh hoạt trong quá trình sử dụng, không thể 
chiếu sáng cho hiện vật từ phía dưới đáy tủ. 

+ Phần nóc của các tủ trưng bày này thường là một hộp gỗ dán dùng để dấu các đèn 
neon và đèn rọi halogen, không có thiết kế hộp kỹ thuật, mỗi khi cần thay đèn phải chui vào 
tủ, tháo dỡ toàn bộ hiện vật bày ra ngoài, hết sức bất tiện và gây nguy hiểm cho hiện vật.

- Về mặt thiết kế, những tủ trưng bày cũ này không được thiết kế một cách chuyên 
nghiệp: hình thức xấu, không linh hoạt trong quá trình sử dụng, không an toàn cho hiện 
vật được trưng bày, không có tính năng bảo vệ hiện vật khỏi các tác động của môi trường, 
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phòng chống trộm.
Về hệ thống chiếu sáng
- Hệ thống chiếu 

sáng mỹ thuật cho hiện 
vật hiện nay tại 2 địa 
điểm: 01 Tràng Tiền và 
25 Tông Đản, về cơ bản 
gồm có 2 bộ phận: phần 
chiếu sáng trưng bày 
ngoài tủ và các hiện vật 
thể khối lớn, được đầu 
tư đèn halogen của hãng 
Erco với các filter, kính 
lọc có khả năng chống 
tia UV; hệ thống chiếu 
sáng thứ 2 trong các tủ 
trưng bày bằng công 
nghệ chiếu sáng truyền 
thống như bóng đèn chiếu rọi halogen sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn huỳnh quang compact. 
Hệ thống chiếu sáng này có tuổi thọ thấp, một mặt đang hỏng hóc xuống cấp, một mặt do 
công nghệ chiếu sáng cũ, phát ánh sáng hồng ngoại nên ảnh hưởng đến chất lượng hiện vật, 
thậm chí làm phai màu, cong vênh, phá hủy hiện vật.

Năm 2012, Bảo tàng đã thay thế bằng hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED có tuổi 
thọ cao hơn, tiết kiệm điện, chất lượng ánh sáng tốt hơn và đặc biệt không phát ra tia tử 
ngoại, hồng ngoại, đảm bảo an toàn cho hiện vật, đặc biệt là với các hiện vật hữu cơ như 
giấy, vải. Tuy vậy, do mức đầu tư hạn chế trên cơ sở mục đích của dự án chỉ là thay thế bóng 
đèn, chưa tính đến các giải pháp đồng bộ như cải tạo nhà trưng bày, thiết kế mỹ thuật nên hệ 
thống chiếu sáng này chưa đáp ứng được các yêu cầu về chiếu sáng mỹ thuật.

Về các trang thiết bị khác
- Hệ thống màn hình cảm ứng: được trang bị lần đầu tiên từ năm 2002 với 05 tủ màn 

hình CTR 14”. Hệ thống này nhanh chóng trở nên lạc hậu, màn hình 14” nhỏ khiến việc hiển 
thị thông tin bị hạn chế, nhưng lại chiếm nhiều diện tích, các CPU bị hỏng, không thể tìm 
được linh kiện để thay thế. Năm 2010, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (khi đó còn là Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam) đầu tư mới 07 màn hình cảm ứng đa điểm LCD cùng hệ thống giá trưng 
bày chuyên dụng với màn hình cảm ứng Samsung 19” giúp cho không gian hiển thị nội 
dung rộng rãi, phong phú hơn, đồng thời công nghệ LCD mới giúp cho màn hình mỏng, nhỏ 
gọn, tiết kiệm điện năng. Màn hình cảm ứng được đặt trong hệ thống giá trưng bày chuyên 

Hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại
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dụng: kết cấu bằng inox, 
thép sơn tĩnh điện, các 
thiết bị điện tử được giấu 
gọn trong phần hộp kỹ 
thuật đằng sau góp phẩn 
tăng tính thẩm mỹ cho 
khu vực nhà trưng bày, 
màn hình cảm ứng còn 
được trang bị hệ thống 
loa trợ giúp các ứng 
dụng muntimedia, hình 
ảnh, video.

- Hệ thống hướng 
dẫn tham quan tự động 
đa phương tiện: Thiết bị 
này có hình thức giống 
như 1 chiếc điện thoại di 
động, khách tham quan khi đến bảo tàng được cho mượn (có trả phí) thiết bị này. Sau khi 
lựa chọn ngôn ngữ thích hợp, và tiến vào các phần trưng bày trong tuyến tham quan; thiết 
bị thông qua bộ phận cảm ứng được đặt tại mỗi phần trưng bày hoặc các hiện vật sẽ phát ra 
âm thanh, hình ảnh tương ứng. 

Hướng tiếp cận tham quan mới này giúp cho khách có thể chủ động lựa chọn ngôn 
ngữ, tuyến tham quan, thời gian tham quan. Bảo tàng có thể phục vụ được hầu hết các đối 
tượng khách tham quan với chất lượng cao. Việc sử dụng hệ thống hướng dẫn tham quan đa 
phương tiện còn giúp cho phòng trưng bày Bảo tàng luôn được yên tĩnh, không ảnh hưởng 
đến các đoàn tham quan, đối tượng tham quan khác nhau. 

+ Hệ thống này có tính năng hoàn toàn tự động, thông qua các đầu cảm ứng hồng ngoại 
hay RTF ID, khi khách tham quan bước đến gần khu vực trưng bày hay hiện vật, máy sẽ tự 
động nhận dạng và phát nội dung thuyết minh tương ứng. Hoặc khách tham quan cũng có 
thể chủ động nghe nội dung thuyết minh thông qua việc bấm các nút số tương ứng với hiện 
vật đã được quy định trước. Tốc độ phát của các đoạn thuyết minh cũng có thể điều chỉnh 
nhanh, chậm, phù hợp với từng đối tượng nghe.

+ Khách tham quan có thể nghe âm thanh trực tiếp bằng loa trên máy hoặc thông qua 
hệ thống tai nghe. Trên máy có 2 jack cắm tai nghe, có thể 2 người đồng thời sử dụng 1 máy.

+ Màn hình TFT trên máy hiển thị lớn, có thể hiện thị phần nội dung chữ viết thuyết 
minh (giúp cho người khiếm thính) hoặc hiển thị hình ảnh, video tương ứng với nội dung 
được thuyết minh. Máy cũng có thể hiển thị đối chiếu đồng thời tiếng Việt và ngoại ngữ.

Màn hình cảm ứng đa điểm LCD phục vụ trưng bày
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Hiệu quả của việc ứng dụng các phương tiện trang thiết bị hiện đại trong trưng 
bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

Trong những năm gần đây, đặc biệt từ cuối năm 2010 trở về sau, Bảo tàng Lịch sử 
Quốc gia đã từng bước ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày. Việc đầu 
tư những trang thiết bị trưng bày mới, đạt tiêu chuẩn quốc tế đã đem lại hiệu quả thiết thực, 
làm phong phú và tăng tính hấp dẫn cho trưng bày của Bảo tàng, được các nhà nghiên cứu 
và du khách trong và ngoài nước đánh giá cao; phục vụ tốt cho các yêu cầu tổ chức các cuộc 
trưng bày trước mắt cũng như lâu dài, mở ra khả năng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận 
các trưng bày cổ vật của nước ngoài. Cũng từ đó, những sưu tập hiện vật hiếm quý của Bảo 
tàng lần lượt được giới thiệu với công chúng như các trưng bày đặc biệt: Bảo vật Hoàng 
cung, Cổ ngọc Việt Nam, Trang sức cổ Việt Nam... Những sự kiện quan trọng, phối hợp 
trưng bày quốc tế tại bảo tàng như: trưng bày Văn hóa Nhật Bản - phối hợp với Bảo tàng 
Kyushu (Nhật Bản) đưa hiện vật, trong đó có những bảo vật quốc gia của Nhật Bản sang 
trưng bày tại Việt Nam, trưng bày Châu Á - Những sắc màu văn hóa chào mừng Hội nghị 
các Bảo tàng Quốc gia Châu Á (ANMA 4) đã được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. 

Những trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế này dù giá thành đầu tư ban đầu có cao 
hơn so với những tủ trưng bày, trang thiết bị tự chế của các bảo tàng nhưng hiệu quả mà nó 
đem lại không gì có thể so sánh được: đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh, sử dụng các vật 
liệu không gây hại đối với hiện vật, đảm bảo tính mỹ thuật, thẩm mỹ cao, có tính đồng bộ 
và khả năng nâng cấp trong tương lai, khả năng sử dụng linh hoạt đối với các loại hình hiện 
vật khác nhau. Đảm bảo sức bền cơ học, chịu được tải trọng đối với các hiện vật có thể khối 
lớn, nặng. Có khả năng phòng chống cháy nổ. 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong trưng bày bảo tàng: những kinh nghiệm, 
tiêu chuẩn

Đối với tủ trưng bày chuyên dùng bảo tàng
- Đảm bảo yêu cầu về an toàn, an ninh đối với hiện vật: kết cấu của tủ vững chắc bằng 

khung thép hộp vuông và thép định hình (theo khuôn rập thủy lực định hình), tấm thép. Toàn 
bộ phần “xương thép” và thép tấm được sơn phủ theo công nghệ sơn tĩnh điện trong buồng 
chân không, lò sấy (như công nghệ sơn ô tô). Đảm bảo sử dụng lâu dài, không bị oxy hóa, gỉ.

- Toàn bộ kết cấu khung tủ được đặt trên 1 bệ gầm có bánh xe cao su chịu lực và hệ 
chân bát kim loại có thể điều chỉnh độ cao thấp; đảm bảo linh động khi di chuyển và vững 
chắc khi cố định. 

- Phần nóc tủ chính là hộp kỹ thuật. Được thiết kế tách biệt hoàn toàn với khoang trưng 
bày hiện vật. Trong hộp kỹ thuật này có các khớp nối thủy lực chuyển động đỡ kính và hệ 
thống chiếu sáng. Hệ thống chiếu sáng gồm nguồn phát quang (nằm trong hộp kỹ thuật) và 
các sợi quang dẫn sáng hội tụ ánh sáng các thấu kính quang học đưa vào khoang tủ trưng 
bày. Như vậy toàn bộ hệ thống điện được cách ly với khoang trưng bày hiện vật, loại bỏ 
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hoàn toàn nguy cơ cháy nổ do chập điện hay nguồn nhiệt phát ra từ đèn gây hại cho hiện 
vật. Hộp kỹ thuật này có cửa tản nhiệt, thông gió và cửa mở độc lập; mọi thao tác như điều 
chỉnh ánh sáng, thay thế, bảo dưỡng đèn không ảnh hưởng tới khoang trưng bày.

- Phần không gian trưng bày hiện vật bằng kính cường lực siêu trắng có độ thấu quang 
cao, phản xạ thấp; kính gồm 2 lớp dày 12mm, mỗi lớp dày 6mm, ở giữa là lớp keo trong 
suốt. Kết cấu này khiến kính chịu được tác động lớn của ngoại lực, kể cả khi bị tác động 
ngoại lực dẫn đến rạn nứt, khi đó các lớp kính sẽ dính bết vào nhau không gây nguy hiểm 
cho người sử dụng, khách tham quan, đồng thời kẻ xấu cũng không thể xâm nhập, tác động 
được vào hiện vật. Công nghệ tráng phủ của kính siêu trắng còn giúp cho kính luôn luôn 
trong suốt, giảm tối đa hình ảnh bóng phản chiếu, không bị mờ ố, mốc theo thời gian kể cả 
trong những điều kiện khắc nghiệt. Khoang trưng bày hiện vật được lắp các gioăng cao su, 
gắn keo kín giúp cho không gian này hoàn toàn cách ly với môi trường bên ngoài, hiện vật 
được bảo vệ tối ưu, tránh mọi tác động của môi trường, không khí, ô nhiễm, bụi, nấm mốc, 
côn trùng.

- Phương thức đóng mở: tùy thuộc vào vị trí trưng bày có thể thiết kế phương thức 
đóng mở tủ với các chi tiết: động cơ điện + trượt ngang, động cơ điện + tay thủy lực mở 90 
độ hoặc động cơ điện + hệ thống nâng thủy lực (tùy kết cấu tủ) hoàn toàn bí mật, kết hợp 
với hệ thống khóa chìm bí mật và hệ thống tay quay thủy lực ngầm trong bệ. Thao tác đóng 
mở bằng điều khiển từ xa khiến cho việc sử dụng nhẹ nhàng, an toàn đối với hiện vật. Người 
không có chuyên môn hay không được đào tạo sẽ không thể phát hiện được bất kỳ ổ khóa, 
hay kết cấu bản lề nào từ phía bên ngoài tủ nên tuyệt đối an toàn.

- Đảm bảo các yêu cầu về bảo quản: không gian trưng bày hiện vật trong tủ hoàn toàn 
cách ly với môi trường bên ngoài, tránh cho hiện vật tiếp xúc với ô nhiễm không khí, độ 
ẩm, chuột, côn trùng, nấm mốc gây hại. Hệ thống chiếu sáng cho hiện vật hoàn toàn cách ly 
khỏi khoang chứa hiện vật gồm: chiếu sáng nền bằng ánh sáng trắng qua lớp kính tản sáng 
và ô lưới thép tản nhiệt; chiếu sáng mỹ thuật bằng công nghệ cáp quang - dẫn sáng bằng 
sợi quang hoàn toàn không có điện, không sinh nhiệt, lọc tia UV có hại đối với các hiện vật 
hữu cơ; bục lót hiện vật bằng vải free acid không gây ảnh hưởng đến hiện vật trưng bày. Hệ 
thống chân bát lót cao su giúp triệt tiêu hoàn toàn tác động rung lắc từ môi trường, có khả 
năng đối phó với động đất.

- Đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật: khoang trưng bày hiện vật rộng rãi, cơ động, thích hợp 
cho việc trưng bày nhiều loại hình hiện vật từ các hiện vật khảo cổ học đến các loại hình 
hiện vật thuộc giai đoạn lịch sử Cận - Hiện đại, hiện vật dân tộc học, các tài liệu khoa học, 
tranh ảnh, bản đồ... Toàn bộ không gian của khoang trưng bày bằng kính trong suốt không 
có các gờ, nẹp bằng chất liệu khác cản trở tầm nhìn, mất thẩm mỹ; chiếu sáng mỹ thuật bằng 
đèn sợi quang có thể chủ động được góc độ chiếu sáng từ tản sáng tới tập trung, tạo hiệu quả 
thẩm mỹ cho trưng bày. Khóa và hệ thống đóng mở được thiết kế ngầm và hoàn toàn bí mật, 
đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, an toàn.
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- Đảm bảo yêu cầu nâng cấp trong tương lai: hệ thống gầm bệ được thiết kế bằng thép 
2 lớp rộng rãi, khép kín với những khoang trống đảm bảo không gian và kết cấu khi có nhu 
cầu nâng cấp các hệ thống; điều hòa độ ẩm tự động 2 chiều kết nối máy tính, chuyển động 
bằng động cơ điện điều khiển trung tâm, cảm biến theo dõi hiện vật từ xa qua kết nối wifi...

Hệ thống hút ẩm tự động hai chiều cho tủ trưng bày chuyên dụng
Với đặc điểm hiện vật, không gian trưng bày, tủ trưng bày của các bảo tàng ở Việt Nam 

chỉ nên lắp máy hút ẩm tự động hai chiều mà không nên lắp điều hòa nhiệt độ vì độ ẩm 
không khí là nguyên nhân chính gây ra tình trạng hư hỏng của hiện vật, độ ẩm quá cao gây 
nên tình trạng ẩm mốc, vi sinh vật phát triển ở môi trường bên trong tủ trưng bày. 

Khác với cách hiểu thông thường về máy hút ẩm sử dụng cho các không gian mở chỉ 
có tính năng làm khô không khí, gây nên tình trạng kiệt nước, cong vênh, gãy vỡ cho hiện 
vật, nhất là đối với các hiện vật hữu cơ như gỗ, giấy, vải... Máy hút ẩm tự động hai chiều 
chuyên dụng cho tủ trưng bày bảo tàng là loại điều hòa độ ẩm tự động hai chiều, hoạt động 
theo nguyên tắc hút không khí trong khoang tủ trưng bày rồi sấy khô hoặc tạo độ ẩm theo 
yêu cầu, lọc không khí rồi bơm trở lại vào khoang tủ trưng bày theo một chu trình tuần hoàn 
liên tục. Quá trình hút rồi lọc không khí này đảm bảo khoang tủ trưng bày hiện vật có không 
khí luôn được lưu thông, tránh được không khí tù đọng - môi trường lý tưởng cho nấm mốc 
và các vi sinh vật phát triển - nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về độ ẩm. Để hệ thống này 
hoạt động được, lẽ dĩ nhiên các khoang tủ trưng bày hiện vật phải kín hoàn toàn, cách ly với 
môi trường bên ngoài.

Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật
Chiếu sáng trong trưng bày bảo tàng còn bao gồm cả việc chiếu sáng bên ngoài tủ 

trưng bày đối với các hiện vật có thể khối lớn, các tài liệu khoa học, tranh ảnh. Hệ thống 
chiếu sáng này đòi hỏi nhiệt độ màu phù hợp (thường là ánh sáng vàng ấm), nguồn sáng 
mềm mại, không có tia tử ngoại gây hại tới hiện vật. Về mỹ thuật yêu cầu phải chỉnh/thay 
đổi được độ chụm/tỏa điểm rọi của đèn, có khả năng điều chỉnh độ sáng/tối.

Xu hướng hiện nay các bảo tàng trên thế giới sử dụng công nghệ đèn led. Hệ thống 
chiếu sáng phải đảm bảo nhu cầu sử dụng của từng khu vực theo tiêu chuẩn ít tỏa nhiệt, tiêu 
thụ điện năng thấp, không phát ra các tia tử ngoại UV gây hại cho hiện vật. Các thiết bị phải 
đảm bảo khả năng làm việc được trong các điều kiện về môi trường, đảm bảo hiện đại và 
không bị lạc hậu trong khoảng thời gian dài, phù hợp với cảnh quan môi trường xung quanh, 
đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Tuy vậy, công nghệ led cũng có những hạn chế nhất định: bóng đèn (led), nơi nguồn 
sáng trực tiếp phát sáng tuy ít sinh nhiệt, nhưng phần đuôi đèn, bộ nắn dòng (driving) của 
đèn thường rất nóng, cần có bộ tản nhiệt được làm bằng vật liệu tốt, đòi hỏi phải lựa chọn 
từ những nhà sản xuất có uy tín. Nếu không, dù sử dụng đèn led, tuổi thọ bóng đèn cũng rất 
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ngắn và nguy cơ chập, cháy, nổ là hoàn toàn có thể xảy ra. Giá thành của những đèn led loại 
tốt đáp ứng được các yêu cầu trên hiện nay còn tương đối cao.

Các trang thiết bị trưng bày khác
Các trang thiết bị này bao gồm: TV Lcd, Projector, màn hình cảm ứng, hệ thống thuyết 

minh tự động đa phương tiện, các thiết bị đa phương tiện muntimedia tương tác với khách 
tham quan khác. Các thiết bị này cần đảm bảo yêu cầu về tính mỹ thuật, thẩm mỹ cao, có 
tính đồng bộ và khả năng nâng cấp trong tương lai, khả năng sử dụng linh hoạt đối với các 
loại hình hiện vật khác nhau. 

Trên đây là thực trạng ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày tại Bảo 
tàng Lịch sử Quốc gia trong những năm gần đây, cũng như hiện trạng trang thiết bị phục vụ 
trưng bày tại các bảo tàng ở Việt Nam. Đồng thời là những kinh nghiệm, giải pháp và kiến 
nghị về tiêu chuẩn đối với việc áp dụng kỹ thuật, công nghệ trong trưng bày bảo tàng. Hy 
vọng sẽ là những chia sẻ có giá trị đối với các bảo tàng để chỉnh lý, nâng cấp, xây dựng mới 
các phần trưng bày của mình trong tương lai.

MODERN EQUIPMENTS FOR THE EXHIBITION 
IN THE MUSEUM: SITUATION AND SOLUTION

Nguyễn Quốc Bình

In museum, exhibition is the last results of the whole process of research and it must 
therefore be done seriously. Meaningfully, the objects of an exhibition are connected 
together to reflect an issue or a tale that is built before. In order to hold successfully an 
exhibition, besides the contents of the exhibition, technological applications are very 
important in museum exhibition today. Technological devices enhance the attraction of the 
exhibition, supply visitors with more information as well as protect permanently the objects 
of the museum... This article highlights the situation as well as solution for the usage of 
technologies in museum exhibition at present and suggests more directions for the future.


