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NGHIEÂN CÖÙU, ÑAÙNH GIAÙ NGUOÀN TAØI LIEÄU LÖU TRÖÕ NGHE NHÌN 
TAÏI PHOØNG TÖ LIEÄU - THÖ VIEÄN, BAÛO TAØNG LÒCH SÖÛ QUOÁC GIA

Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Ngọc Chính, 
Chu Văn Lộc, Vũ Thùy Dương*

Tài liệu lưu trữ nghe nhìn (bao gồm tài liệu ảnh, ghi âm, ghi hình) là loại tài liệu mang 
nội dung thông tin bằng hình ảnh và âm thanh trên các vật liệu khác nhau, có khả năng ghi 
và tái hiện lại những hình ảnh và âm thanh đúng như đã xảy ra trong thực tế khách quan.

Nguồn tài liệu nghe nhìn của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được hình thành trên cơ sở 
kho phim ảnh của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam; phim ảnh lưu giữ tại phòng Tư liệu - Thư 
viện và một số phòng của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Nhiều nội dung: ảnh chụp về hiện 
vật, về hoạt động bảo tàng, về đề tài chiến tranh, cách mạng... Chúng gồm nhiều loại hình 
và chất liệu khác nhau: phim/ảnh đen trắng, phim/ảnh màu, file mềm, băng video, đĩa CD/
VCD/DVD, băng cassette...

Trước và sau khi sáp nhập thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, công tác nghiên cứu, đánh 
giá thực trạng loại hình tài liệu lưu trữ nghe nhìn chưa được chú trọng so với các loại hình 
hiện vật khác (thể khối, văn bản…), mới chỉ có một đề tài nghiên cứu về phim ảnh giai đoạn 
Cận - Hiện đại với chủ đề: Cách mạng tháng Tám của Bảo tàng Cách mạng (cũ) và một số 
báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát phim ảnh và hướng triển khai quản lý phim ảnh tại Bảo tàng 
Lịch sử Việt Nam (cũ). Do vậy, nguồn tài liệu này còn chưa đáp ứng được chất lượng, số 
lượng, các dữ liệu thông tin cũng như phương tiện, giải pháp bảo quản.

Nhận thấy và đánh giá được tầm quan trọng, yếu tố và vai trò không thể thiếu được của 
nguồn tài liệu lưu trữ nghe nhìn trong hoạt động chuyên môn, nhất là công tác nghiên cứu 
khoa học, trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong tương lai cũng như lâu dài, vừa 
qua phòng Tư liệu - Thư viện đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu, đánh 
giá tổng hợp nguồn tài liệu lưu trữ nghe nhìn tại phòng Tư liệu - Thư viện, Bảo tàng Lịch 
sử Quốc gia. Đề tài đã hoàn thành và nghiệm thu vào năm 2015. 

1. Thực trạng nguồn tài liệu lưu trữ nghe nhìn tại phòng Tư liệu - Thư viện
Kho phim ảnh được hình thành trên cơ sở sáp nhập của kho phim ảnh, phòng Kiểm 

kê - Bảo quản, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và một phần tư liệu hình ảnh của phòng Tư 
liệu - Thư viện - Đối ngoại; một số phòng của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

* Phòng Tư liệu - Thư viện, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
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- Tổng số: 74.883 đầu tài liệu lưu trữ nghe nhìn gắn với các hoạt động - sự kiện 
lịch sử, khai quật khảo cổ học, nhân vật, các nhà hoạt động cách mạng, di sản, làng nghề 
truyền thống. 

- Nguồn tài liệu nghe nhìn được sắp xếp, phân loại theo các nội dung: 
+ Khai quật khảo cổ, các di tích lịch sử văn hóa: 11.403 phim, ảnh.
+ Lịch sử cách mạng, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa - xã hội giai đoạn Cận - Hiện 

đại: 28.549 phim, ảnh.
+ Hoạt động của Bảo tàng khoảng hơn 22.488 phim, ảnh.
+ Tư liệu văn bản: sách báo, truyền đơn: 3.037 phim, ảnh.
+ Hiện vật: 4.298 phim ảnh.
+ Di tích lịch sử - văn hóa, các nhân vật lịch sử: 3.927 hình ảnh.
+ Băng video, cassette, đĩa CD/VCD/DVD tư liệu: 1.180 băng đĩa có nội dung về khai 

quật khảo cổ, phim tư liệu cách mạng, hoạt động của bảo tàng, ghi âm nhân chứng lịch sử 
năm 1945. 

Trong tổng số hơn 70.000 phim, ảnh nói trên thì chỉ có khoảng 1/3 số phim ảnh là bản 
gốc, còn đa số là bản sao. 

Nguồn tài liệu nghe nhìn chưa mang tính toàn diện, tính toàn quốc, tính đa dân tộc...; 
loại hình chưa phong phú, chưa đáp ứng, phù hợp nội dung trưng bày của Bảo tàng. Tuy 
số lượng nhiều, nhưng chất lượng không cao, có nhiều hình ảnh chất lượng rất kém; còn 
khuyết thiếu nhiều, nhất là các hình ảnh thời kỳ Cận - Hiện đại, các sự kiện lịch sử diễn ra 
tại miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam. Một số tài liệu hình ảnh còn bị nhầm lẫn thông tin: 
nhầm lẫn giữa thông tin và hình ảnh; nhầm lẫn thời gian, địa điểm; hình ảnh dựng lại sau 
khi sự kiện xảy ra...

Tài liệu mới chỉ tập trung vào phần lịch sử, văn hóa, khảo cổ... thuộc miền Bắc Việt 
Nam, thiếu vắng tài liệu thuộc các giai đoạn lịch sử miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam. 
Nguồn tài liệu nghe nhìn thời kỳ Đổi mới cho đến nay hầu như chưa được chú trọng sưu 
tầm, gần như thiếu vắng giai đoạn này. 

2. Tình hình bảo quản tài liệu nghe nhìn tại phòng Tư liệu - Thư viện
2.1. Kho tàng và trang thiết bị bảo quản tài liệu nghe nhìn 
Nằm cùng phòng làm việc, thiết kế không có chức năng gìn giữ và bảo quản phim ảnh, 

đang trong tình trạng xuống cấp. Tủ bảo ôn, máy hút ẩm (5 tủ và 2 máy) chưa đáp ứng được 
yêu cầu bảo quản, tủ để phiếu ảnh mẫu đã cũ, không đủ sức chứa số lượng phiếu ảnh cũ và 
phiếu ảnh bổ sung hàng năm. Hệ thống phích phiếu chưa có sự điều chỉnh về hình thức và 
nội dung theo tiêu chí mới về tên đơn vị và một số cột, mục mới cho thích hợp với việc tra 
cứu; trang thiết bị phục vụ cho việc xử lý nghiệp vụ tài liệu nghe nhìn khá nghèo nàn.
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2.2. Hoạt động nghiệp vụ đối với tài liệu nghe nhìn tại phòng Tư liệu - Thư viện
Phần lớn tài liệu hình ảnh được làm phiếu ảnh có nội dung và ảnh mẫu, lập mục lục 

ảnh theo chủ đề. 
Tài liệu phim âm bản và dương bản được bảo quản trong tủ bảo quản, đã tiến hành 

nhập sổ đăng ký và bước đầu in rửa ảnh mẫu. 
Tài liệu băng video chủ yếu được tiến hành tua, đảo băng, lập mục lục thống kê; thực 

hiện việc chuyển nội dung từ băng video sang đĩa DVD. 
Cán bộ phụ trách không được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý và bảo quản tài 

liệu nghe nhìn.
2.3. Ưu, nhược điểm trong bảo quản tài liệu nghe nhìn 
* Về ưu điểm:
Bảo quản tài liệu lưu trữ nghe nhìn theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Cục 

Văn thư Lưu trữ Nhà nước; Kho tàng được vệ sinh định kỳ và có phân công cán bộ chịu 
trách nhiệm rõ ràng. 

* Một số hạn chế:
Hệ thống kho tàng chưa được đầu tư nâng cấp, đảm bảo cho việc bảo quản an toàn và 

kéo dài tuổi thọ tài liệu; 
Hiện chưa có các văn bản cụ thể về công tác bảo quản, như: nội quy ra vào kho; quy 

định về phòng cháy, chữa cháy; quy định về xuất, nhập tài liệu nghe nhìn và một một số 
nghiệp vụ khác có liên quan;

Các trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ nghe nhìn còn rất thiếu, do vậy phần lớn tài 
liệu lưu trữ nghe nhìn hiện trong tình trạng vật lý không được tốt;

Tài liệu lưu trữ ngày càng gia tăng về số lượng nhưng chưa được quản lý tập trung 
thống nhất trong cơ quan;

Nhiều tài liệu đang bị hư hỏng, xuống cấp, phòng chưa có biện pháp kỹ thuật cụ thể để 
hạn chế những ảnh hưởng của các nguyên nhân gây hư hỏng tài liệu. 

Trình độ cán bộ chuyên môn còn thấp và hạn chế.
3. Một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nghe nhìn tại 

phòng Tư liệu - Thư viện 
3.1. Nghiên cứu, sưu tầm bổ sung, xây dựng nguồn tài liệu nghe nhìn
Nguồn tài liệu nghe nhìn của Bảo tàng còn nằm rải rác tại các phòng, ban chuyên môn, 

cần tập trung về một đầu mối.
Sưu tầm, khai thác, sử dụng tài liệu hiện đang lưu trữ ở các cơ quan nghiên cứu, Trung 

tâm lưu trữ, bảo tàng trong và ngoài nước phù hợp với nội dung hoạt động của Bảo tàng, trú 
trọng giai đoạn Cận - Hiện đại, các cuộc kháng chiến liên quan đến miền Trung, miền Nam.

 Sưu tầm tài liệu nghe nhìn liên quan tới: các nhân vật, danh nhân lịch sử - văn hóa - 
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nghệ thuật; các địa danh gắn với các sự kiện lịch sử, di tích lịch sử mang đậm tính điển hình 
và nổi bật; các phim ghi lại các hoạt động của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa sau khi giành được chính quyền về ngoại giao, chỉ đạo các hoạt động “Diệt giặc 
đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”… 

Tăng cường các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ như: hoàn thiện các công cụ tra cứu khoa 
học theo các chủ đề, bằng các phương tiện hiện đại. 

Áp dụng phương pháp sử liệu học để xác minh tính chân thực của nội dung thông tin. 
Cần phát huy hơn nữa những tài liệu khoa học, nhất là tài liệu nghe nhìn có xuất xứ 

cá nhân 
Cần tăng cường cung cấp tài liệu khoa học phục vụ cho các công trình nghiên cứu lịch 

sử, các hoạt động chuyên môn của bảo tàng.
Điều quan trọng nhất đối với công tác xây dựng và hoàn thiện nguồn tài liệu khoa học 

là tiến hành xây dựng tài nguyên số.
3.2. Nghiên cứu xây dựng chế độ bảo quản phù hợp với từng loại hình
Các yêu cầu về kho bảo quản tài 

liệu nghe nhìn: địa điểm thuận lợi, thiết 
kế kỹ thuật phù hợp đáp ứng tiêu chuẩn 
chung về bảo quản phim ảnh; thiết bị 
bảo quản đúng tiêu chuẩn quy định...

Thực hiện các biện pháp duy trì 
môi trường tối ưu cho việc bảo quản tài 
liệu nghe nhìn: nhiệt độ, độ ẩm, không 
khí trong sạch, ánh sáng, bụi bẩn...

Hệ thống thiết bị an toàn phòng 
chống hỏa hoạn: giúp bảo vệ và kéo dài 
tuổi thọ cho tài liệu nghe nhìn một cách 
hiệu quả.

 Trang thiết bị bảo quản tài liệu: 
quy định cụ thể và chặt chẽ đối với bảo 
quản tài liệu lưu trữ nghe nhìn.

Giá để tài liệu: bền vững, tiết kiệm diện tích bảo quản và vật liệu.
Tủ bảo quản bao gồm tủ hút chân không để bảo quản phim âm bản và ảnh gốc; tủ sắt 

bảo quản ảnh, tủ gỗ bảo quản phiếu ảnh mẫu, album…
Bảo quản băng ghi âm bằng hộp nhựa hoặc carton, tránh sử dụng hộp bằng kim loại.
Các loại máy móc để xử lý khi tài liệu nghe nhìn bị hư hỏng và xuống cấp như: máy 

soi phim âm bản; máy lau băng hình; máy sang băng; máy xử lý âm thanh tín hiệu…

Ảnh tư liệu bài viết trên báo Dân trí 
về Cách mạng tháng Tám 1945 được xác minh là 

Cuộc mittinh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải 
phóng tại Quảng trường Nhà Hát Lớn, 

Hà Nội ngày 2/5/1975
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Các biện pháp xử lý đối với tài liệu nghe nhìn bị hỏng
* Đối với tài liệu ảnh: khử nấm mốc, khôi phục lại tài liệu ảnh khi bị ngấm nước, phục 

hồi tài liệu ảnh bị hư hỏng bằng phương pháp thủ công, phương pháp quang học và kỹ thuật số.
* Đối với tài liệu phim điện ảnh và băng ghi âm bị hư hỏng: khắc phục “hội chứng 

dấm”, khử nấm mốc, in chuyển băng...
3.3. Việc quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu nghe nhìn
Việc quản lý tài liệu lưu trữ nghe nhìn
Phim được đánh số, đựng trong phong bì bằng giấy can và xếp trong hộp kẽm không gỉ 

đặt trong tủ bảo quản hiện đại có chế độ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Trong kho 
được trang bị điều hòa, máy hút ẩm. 

Sử dụng phần mềm quản lý phim ảnh nhằm quản lý, lưu giữ và phục vụ việc khai thác 
để tiện lợi cho tra cứu nhằm quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng hình ảnh nếu phim ảnh 
gốc bị hỏng, phục vụ thống kê, in ấn...

Áp dụng phương thức quản lý phim ảnh truyền thống, bằng hệ thống phích phiếu, sổ 
đăng ký và phân loại theo ký hiệu.

 Để quản lý tốt tài liệu nghe nhìn, cần chú ý những điểm sau: vết bẩn bên ngoài có thể 
dần tạo nên các vết trên tài liệu, tạo nên những vết xước trên phim, băng, hình ảnh… Do đó 
phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; tránh xa nguồn nhiệt và không được để tài liệu 
trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

 Việc sử dụng tài liệu nghe nhìn
Các công cụ tra cứu thường dùng: sổ nhập, xuất tài liệu, mục lục tra cứu và thống kê 

tài liệu nghe nhìn, phiếu biên mục băng/đĩa hình, ghi âm, các mục lục băng hình, ghi âm 
theo chuyên đề, tác giả, xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu.

Yêu cầu đối với người nghiên cứu, sử dụng: phải có giấy giới thiệu và chứng minh thư, 
phải viết phiếu yêu cầu mượn tài liệu; cán bộ phụ trách kho lưu trữ phải theo dõi, đọc, ghi 
chép của người nghiên cứu và nhắc nhở khi làm không đúng quy định.

Đối với người đến khai thác, sử dụng tài liệu muốn chụp, sao nguyên văn tài liệu phải 
được phê duyệt của đơn vị quản lý. Trong quá trình sử dụng vận hành máy, thiết bị để đọc/
xem tài liệu nghe nhìn, người nghiên cứu không được tự ý vận hành mà phải có sự hướng 
dẫn của cán bộ lưu trữ. 

3.4. Công tác đào tạo cán bộ quản lý và bảo quản tài liệu nghe nhìn
Cần tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ có kỹ năng chuyên sâu về bảo quản tài liệu nghe 

nhìn, tu bổ, phục chế cũng như quản lý về tài liệu nghe nhìn.
Ngoài đào tạo trong nước (tại nhà trường và tại các bảo tàng), Bảo tàng cần gửi cán 

bộ đi đào tạo ở nước ngoài, để học tập công nghệ, kỹ thuật bảo quản và quản lý nguồn tài 
liệu nghe nhìn.
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Đối với các chuyên gia về bảo quản và quản lý nguồn tài liệu lưu trữ nghe nhìn của các 
bảo tàng quốc gia, cần tổng hợp kinh nghiệm từ thực tiễn thành tài liệu hướng dẫn và phát 
huy vai trò của họ vào công tác đào tạo cán bộ bảo quản và quản lý cho ngành.

3.5. Một số kiến nghị nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nghe nhìn tại Phòng Tư 
liệu - Thư viện

Hiện Kho phim ảnh vẫn còn trong tình trạng ẩm, dột cần có sự sửa chữa mang tính 
đồng bộ. 

Hình ảnh bên trái về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập là dựng lại do 
chiếc micro không đúng với chiếc micro trong sự kiện diễn ra ngày 2/9/1945 (hình ảnh bên phải)

Hình ảnh bên trái được xác minh là dựng lại, không đúng với sự thật về chiếc xe tăng Quân Giải 
phóng tiến vào đánh chiếm Dinh Tổng thống Ngụy (Sài Gòn), ngày 30/4/1975 (ảnh bên phải)
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Tình trạng tài liệu lưu trữ nghe nhìn hiện đang được lưu trữ rải rác tại các phòng ban 
trong cơ quan, khó khăn cho công tác bảo quản và phục vụ. Do vậy cần sự thống nhất và 
phối hợp của các phòng ban chuyên môn trong cơ quan chuyển giao về phòng Tư liệu - Thư 
viện để lưu giữ và phát huy giá trị. 

Xây dựng hệ thống quản lý thống nhất về tài liệu lưu trữ nghe nhìn: hệ thống phích 
phiếu, sổ đăng ký quản lý tài liệu lưu trữ nghe nhìn cùng với việc nâng cấp phần mềm quản 
lý phim ảnh nhằm bảo quản, lưu trữ và phục vụ công tác chuyên môn lâu dài.

Bổ sung trang thiết bị phù hợp với các tiêu chuẩn khoa học cho kho lưu trữ tài liệu.
Tăng cường công tác sưu tầm, khai thác, sử dụng tài liệu khoa học hiện đang lưu trữ ở 

các cơ quan nghiên cứu, các Trung tâm lưu trữ, bảo tàng trong nước và quốc tế phù hợp với 
nội dung hoạt động của Bảo tàng.

DIGITALIZATION OF THE DOCUMENTS AND IMAGES OF THE DIVISION 
OF DOCUMENTS AND LIBRARY OVER LAST FIVE YEARS (2012 - 2016)

Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Ngọc Chính, 
Chu Văn Lộc, Vũ Thùy Dương

Department of Documents and Library (Vietnam National Museum of History) now 
keeps 15.000 documents and publications and nearly 2.000 translations (from English, 
French, Russian, German…) that serve researchers of the museum and other institutes; films 
and images storage of the department contains 73.000 films, of which, 1/3 are original and 
the rest are copies… In order to manage such large quantity of documents, the department 
always focuses on the digitalization of the documents, besides other important tasks. 

Next, the department is to do a very important work that has been long ignored, that is 
addition of information of copyrights related to the documents and images or publications…


