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Trưng bày là khâu công tác trọng yếu trong toàn bộ
các mặt hoạt động của một bảo tàng, ở một khía
cạnh nào đó, có thể hiểu, trưng bày chính là diện
mạo bảo tàng. Hoạt động bảo tàng gồmnhiều công
việc khác nhau, nhưng với công chúng, nói tới bảo
tàng là nói tới các phòng trưng bày. Nhờ có hoạt
động trưng bày, các bảo tàng mới có liên hệ, tương
tác rộng rãi với công chúng. Thông qua trưng bày,
bảo tàng có thể thể hiện được nội dung và quan
điểm của mình một cách đầy đủ, sinh động nhất,
trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa
học và công nghệ để phản ánh, giới thiệu về các vấn
đề lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Với nhận thức ấy, trong những năm gần đây,
việc đổi mới, nâng cao chất lượng trưng bày của
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn được quan tâm,
chú ý. Theo đó, trong năm 2020, Bảo tàng đã
từng bước đổi mới về cả phương pháp tiếp cận,

Mở đầu nội dung và hình thức trưng bày; từng bước áp
dụng những kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong
các trưng bày chuyên đề. Việc đổi mới này bước
đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực, không
chỉ cung cấp cho công chúng lượng thông tin
phong phú mà còn làm tăng tính hấp dẫn của Bảo
tàng, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác
trưng bày.

Những đổi mới trong trưng bày
chuyên đề

Năm 2020, năm mở đầu của thập kỷ mới với
hàng loạt khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19
với việc thực hiện giãn cách xã hội khiến hệ thống
trưng bày phải đóng cửa một thời gian; lượng
khách tham quan trưng bày sụt giảm nghiêm
trọng (70 - 80%), đến tận thời điểm này (đầu năm
2021) vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi; nguồn kinh
phí bị hạn chế do cắt giảm chi tiêu và không có
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Hình 2. Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản ViệtNam
- TừĐại hội đến Đại hội” tại cơ sở 25 Tông Đản
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

nguồn thu khiến cho các hoạt động của Bảo tàng
bị ảnh hưởng, đặc biệt là hoạt động trưng bày
trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh khó khăn như vậy, nhưng sự nỗ
lực đổi mới hoạt động trưng bày chuyên đề của
Bảo tàng nổi lên như một điểm sáng thu hút sự
quan tâm của đồng nghiệp và công chúng, nhất là
hai trưng bày chuyên đề: “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các
nền văn hóa” và “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại
hội đến Đại hội”. Với việc nắm bắt thực tế kịp thời,
trên cơ sở đánh giá tổng thể về nội dung, hình thức
và trang thiết bị trưng bàymột cách kỹ lưỡng, khoa
học, hoạt động trưng bày được điều chỉnh theo
hướng nâng cao chất lượng trưng bày thông qua
đầu tư nghiên cứu, cách tiếp cận nội dung, đổi mới
giải pháp, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại
trong trưng bày, ưu tiên đầu tư những hạng mục
có thể tái sử dụng lâu dài cho các trưng bàychuyên

đề khác nhau. Sự đổi mới này được tiến hành đồng
thời trên các phương diện sau:

- Nội dung, chủ đề trưng bày: lựa chọn những
chủ đề nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm
vụ, bộ sưu tập của Bảo tàng, phản ánh hoạt động
của Bảo tàng, phù hợp với nhu cầu xã hội và thị
hiếu công chúng. Việc “lấy công chúng làm trung
tâm”, chú trọng nhu cầu của công chúng trong
hoạt động trưng bày là một bước thay đổi đáng
kể mà trong nhiều năm gần đây Bảo tàng tuy
đã nhận thức được nhưng khi thực hiện còn gặp
nhiều khó khăn, bất cập.

Trưng bày chuyên đề “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các
nền văn hóa” mở đầu cho việc đổi mới cách tiếp
cận nội dung. Trong đó, các nội dung, hiện vật
khảo cổ học vốn mang tính hàn lâm, khô cứng,
khó hấp dẫn công chúng nhưng với sự kết hợp
phong phú của các tài liệu khoa học bổ trợ và
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cách diễn giải qua các cấp thông tin đã giúp cho
công chúng tham quan trưng bày như đang trải
nghiệm một câu chuyện được kể thông qua hiện
vật. Đây cũng là trưng bày mà lần đầu tiên có
sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khảo cổ học,
những người trực tiếp tiến hành nghiên cứu, khai
quật di tích với những người làm công tác trưng
bày, do vậy nội dung được thể hiện trực quan,
sinh động, mang tính khoa học, chặt chẽ, đồng
thời thể hiện được quá trình từ phát hiện, nghiên
cứu, chỉnh lý, tu sửa phục dựng đến trưng bày
phát huy giá trị của di tích, di vật… Qua đó, công
chúng có thêm nhận thức về các khâu công tác
cũng như hoạt động hợp tác quốc tế của Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia, vốn là những thông tin
rất được công chúng quan tâm nhưng lại ít khi
được đề cập đầy đủ trong các trưng bày chuyên
đề trước đây.

Trưng bày “ĐảngCộng sảnViệtNam -TừĐạihội
đến Đại hội” là hoạt động chào mừng Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là
chủ đề của nhiều triển lãm, trưng bàyđược các cơ
quan, đơn vị khác nhau ở Việt Nam thực hiện. Tuy
nhiên, cách tiếp cận nội dung của Bảo tàng Lịch
sử Quốc gia có những điểm khác, đó là: trên nền
cảnh lịch sử các kỳ đại hội, trưng bày tập trung
giới thiệu các tài liệu, hiện vật là những văn bản
gốc của các kỳ đại hội với bút tích của các lãnh tụ,
kết hợp với chủ đề Xây dựng Đảng - vấn đề then
chốt đảm bảo cho Đảng ta vững mạnh về chính
trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức lãnh đạo đất nước,
đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với
vai trò mà nhân dân giao phó và cũng là nội dung
quan trọng được Đại hội XII và XIII đặc biệt quan

Hình 3. Trưng bày chuyên đề “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ
các nền văn hóa” tại cơ sở số 1 Tràng Tiền
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Hình 4. Tủ trưng bày hiện vật kết hợp với
phần vách đứng thể hiện hình ảnh di tích
nơi di vật được tìm thấy
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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tâm, quyết liệt thực hiện. Như vậy, trưng bày vẫn
đảm bảo những nội dung cốt yếu: cung cấp thông
tin về các kỳ đại hội, những thắng lợi, thành tựu
nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng
đồng thời lựa chọn nội dung điểm nhấn để thể
hiện trong trưng bày. Cùng với đó là sự kết hợp đa
dạng hóa hình thức thể hiện cho từng nhóm nội
dung (hình thức panô thể hiện các kỳ đại hội, hình
thức tủ kính cho các tài liệu, hiện vật trưng bày,
hình thức trình chiếu multimedia giới thiệu các
thắng lợi, thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo
của Đảng…) đã thay đổi nhịp điệu thị giác, phần
nào tránh được sự dàn trải, diễn giải, vốn là những
yếu tố dễ gây cảm giác đơn điệu, nhàm chán cho
khách tham quan.

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

Mặc dù còn hạn chế về diện tích và cơ sở vật
chất, nhưng mỗi trưng bày chuyên đề đều được
tận dụng, sáng tạo và sử dụng không gian hiệu
quả ở mức cao nhất. Chẳng hạn, phòng trưng bày
chuyên đề tại cơ sở số 1 Tràng Tiền có diện tích
chỉ khoảng 100m², nhưng trưng bày “Bãi Cọi - Nơi
gặp gỡ các nền văn hóa” đã được vận dụng hết
trong khả năng cho phép để tổ chức không gian
thành 3 phần: lịch sử nghiên cứu, Bãi Cọi - Nơi
gặp gỡ các nền văn hóa và công tác tu sửa phục
dựng, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu. Phần nội
dung chính của trưng bày đã tận dụng các mảng
tường, vách kính thể hiện những hình ảnh khổ lớn
về lòng hố khai quật, kết hợp với việc sắp đặt các
hiện vật trong các tủ kính nhìn xuyên qua vách
hậu, tạo cảm giác cho khách tham quan như đang
đi trong lòng hố khai quật. Trung tâm của phòng
trưng bày là một ngôi mộ song táng (văn hóa
Đông Sơn) được phục dựng công phu, góp phần
làm nội dung trở nên dễ hiểu, hấp dẫn, đồng thời
khiến cho các hiện vật theo từng sưu tập được tái
hiện sinh động trong một tổ hợp bối cảnh lịch sử
cụ thể. Cách tổ chức không gian sưu tập chum
mai táng cũng gây ấn tượng trực quan, sinh động

Hình 6. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch và khách mời tham quan phòng
trưng bày chuyên đề “Bãi Cọi – Nơi gặp gỡ
các nền văn hóa”
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Hình 5. Media trình chiếu màn hình lớn tạo
khônggiantrải nghiệm thu hút kháchthamquan
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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đối với khách tham quan; việc phân chia sưu tập
một cách tương đối giữa loại hình mai táng mộ
chum (đặc trưng văn hóa Sa Huỳnh) và loại hình
mai táng mộ huyệt đất (đặc trưng văn hóa Đông
Sơn) cũng giúp cho trưng bày thể hiện được nội
dung Bãi Cọi là nơi gặp gỡ, giao hòa của hai nền
văn hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh…

Trong khi đó, không gian trưng bày chuyên
đề tại cơ sở 25 Tông Đản tuy có diện tích rộng
hơn (gần 200m²) và có ưu thế biệt lập về không
gian, nhưng lại bị hạn chế về công năng kiến trúc.
Nơi đây vốn là Sở Thương chính Đông Dương thời
thuộc Pháp, đã được cải tạo, sửa chữa nhiều lần,
với quá nhiều cột, dầm, xà chia nhỏ không gian
trưng bày và thiếu không gian để thể hiện đai,
vách trưng bày. Để khắc phục nhược điểm này,
các trưng bày trước đây sử dụng những dàn tủ
trưng bày lớn để lấp đầy khoảng trống giữa các
cột, sử dụng vách đáy tủ làm vách, đai trưng bày.
Thiết kế này đã phát huy tác dụng tốt trong một
thời gian dài, đặc biệt đối với những trưng bày có
sử dụng hiện vật thể khối lớn, ít hình ảnh, tài liệu
như các trưng bày: Di sản văn hóa biển Việt Nam,
Di sản Phật giáo Việt Nam, Châu Á - Những sắc
màu văn hóa, Văn hóa Nhật Bản... Tuy nhiên, với
một trưng bày như “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ
Đại hội đến Đại hội” chủ yếu sử dụng tài liệu hình

ảnh, bản text, bản trích, tài liệu văn kiện, sách...
thì cách tổ chức không gian trưng bày như cũ là
không phù hợp, vừa thừa lại vừa thiếu. Các dàn
tủ kính lớn sử dụng cho trưng bày các tài liệu văn
bản vốn không có thể khối khiến cho trưng bày
sẽ tạo cảm giác trống trải, sơ sài trong khi trưng
bày lại rất thiếu các đai vách để thể hiện các tài
liệu hình ảnh, bản text, bản trích. Do đó, cách tổ
chức không gian cho trưng bày chuyên đề này là
dựng các vách kính giữa phòng như những trang
sách mở - tượng trưng cho các trang sử vẻ vang
của Đảng, cùng với vách khánh tiết chữ đồng nổi,
chia toàn bộ phòng trưng bày làm đôi theo chiều
dọc; các dàn tủ trưng bày to và cao sát tường
được thay thế bằng các tủ trưng bày thấp, nhỏ
kết hợp với hệ thống đai vách được bố trí áp sát
và chạy suốt tường toàn bộ phòng trưng bày. Việc
đổi mới lại không gian, bố cục trưng bày này đáp
ứng được tính chất của cuộc trưng bày vốn cần
thể hiệnmột chặng đường dài hơn 90 năm lịch sử
của Đảng với các kỳ đại hội và các tài liệu, hiện vật
chủ yếu là tài liệu văn bản.

- Tủ, bục bệ trưng bày: là những phương tiện
giúp tôn tạo, làm cho hiện vật trở nên tôn quý,
đồng thời cũng đảm bảo an toàn, an ninh mà
công chúng vẫn có cơ hội tiếp cận dễ dàng với
hiện vật.

Hình 7. Lãnh đạo Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và khách
mời tham quan phòng trưng
bày chuyên đề “Đảng Cộng sản
Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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Đối với phòng trưng bày chuyên đề cơ sở số 1
Tràng Tiền, từ năm 2010 được đầu tư 06 tủ trưng
bày chuyên dụng phục vụ trưng bày chuyên đề
“Bảo vật hoàng cung”. Những tủ trưng bày này
phù hợp với số lượng ít cổ vật đặc biệt quý hiếm,
được làm bằng thép, kính cường lực 2 lớp, đảm
bảo an toàn tuyệt đối cho các bảo vật và cả khách
tham quan. Đến trưng bày chuyên đề tiếp theo
(trưng bày “Cổ ngọc Việt Nam”) sử dụng các
vách đá khoét ô hộc nhỏ để trưng bày các hiện
vật bằng ngọc chủ yếu có kích thước nhỏ. Sau
đó, do hạn chế về phương tiện tủ trưng bày, các
trưng bày chuyên đề của Bảo tàng chủ yếu theo
hướng tiếp cận trưng bày hiện vật có kích thước
nhỏ, còn đối với những hiện vật kích thước lớn thì
thường bày trần trên bục bệ. Do những hạn chế
kể trên mà gần đây, những trưng bày với quy mô

lớn, hiện vật nhiều, thể khối lớn thì hầu như rất
hạn chế sử dụng các trang thiết bị, tủ bục trưng
bày này hoặc chỉ sử dụng một phần trưng bày tại
phòng này và phải mở rộng không gian bằng cách
tháo dỡ phòng trưng bày cố định Thời Tiền sử.

Trưng bày chuyên đề “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các
nền văn hóa” trong hoàn cảnh phòng trưng bày
chuyên đề cũ không có các trang thiết bị tủ trưng
bày hoặc chỉ có một số ít dạng tủ trưng bày nằm
chụp kính cũ. Để khắc phục hạn chế đó, trưng
bày lần nàyđược cải tạo bằng cách tham khảo các
mẫu tủ hiện đại của thế giới nhưng tự thiết kế,
chế tạo trong nước, có sử dụng một số vật liệu
nhập khẩu (gioăng ống cao su, keo UV vô hình
dán kính, đường điện đi trong cạnh kính...) và đều
được thiết kế tích hợp hệ thống chiếu sáng trong
tủ bao gồm chiếu sáng rọi điểm và chiếu sáng

Hình 8. Trưng bày hiện vật kết hợp với bối cảnh công trường khai quật
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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nền với các hệ thống đèn led nhập khẩu chuyên
dụng, nhiệt độ màu 3000K. Những tủ trưng bày
này đã đáp ứng được yêu cầu trước mắt về mỹ
thuật, thẩm mỹ và đảm bảo an toàn, an ninh cho
hiện vật, có giá thành rẻ, cơ động trong thiết kế,
bởi được sản xuất trong nước. Tuy vậy, những tủ
trưng bày này vẫn có những nhược điểm: ngoài
kính thì phần bục bệ và nóc tủ bằng gỗ MDF,
không bền vững với thời gian, hệ thống gioăng
cách ly môi trường chưa tốt, thao tác đóng mở tủ
thủ công (dùng tay hít kính nâng hạ) nên rất khó
khăn, tốn nhiều nhân lực và không an toàn cho
hiện vật cũng như con người.

Sự đổimới tiếp tục được thực hiện trong trưng
bày ŚĐảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại
hộiś. Như đã phân tích ở trên, hệ thống dàn tủ lớn
gặp nhiều hạn chế trong trưng bày với loại hình
hiện vật chủ yếu là văn bản. Vì vậy, trưng bày lần
này đã được đầu tư bổ sung 10 tủ nhập khẩu dạng
tủ nằm, nhỏ, bằng thép, kính cường lực, đóng mở
thủ công trợ lực, có chiếu sáng trong tủ, rất thích
hợp với yêu cầu của nội dung trưng bày mới, đồng
thời khắc phục được toàn bộ những nhược điểm
của loại tủ tự chế đóng thủ công như ở phòng
trưng bày cơ sở số 1 Tràng Tiền. Những tủ trưng
bày này bằng vật liệu bền vững (thép - kính) có
thể sử dụng lâu dài và cơ động cho các cuộc trưng
bày chuyên đề khác nhau.

Điểm khác biệt góp phần tạo nên sự thành
công cho cả hai phòng trưng bày chuyên đề kể
trên trong năm 2020 so với các trưng bày giai
đoạn trước đó là hệ thống bục, bệ, giá kệ cho
hiện vật trưng bày được chú trọng đúng mức.
Từng hiện vật trưng bày dù lớn hay nhỏ đều được
khảo sát kỹ lưỡng từ trước và thiết kế các bục, bệ,
giá kệ phù hợp với hình dáng, màu sắc, chất liệu,
cách trưng bày. Vật liệu sử dụng chủ yếu là các giá
thép được hàn, tạo hình theo từng hiện vật hoặc
các bục, giá mica được cắt gọt CNC, laser phù
hợp với tư thế, dáng hình của hiện vật khi trưng
bày, và với chất liệu nhôm, thép không gỉ kết hợp
bọc vải gai (free acid)... Những giá, kệ, bục bệ này
không chỉ đảm bảo tính mỹ thuật mà còn phải
đảm bảo các yêu cầu về bảo quản, an toàn đối với

hiện vật, từng chi tiết rất nhỏ cũng đều được chú
ý khiến cho hiện vật được thể hiện một cách trân
trọng, tôn lên vẻ đẹp cũng như thu hút sự chú ý
của khách tham quan.

- Tài liệu khoa học bổ trợ: được tập trung đổi
mới hình thức thể hiện của các tài liệu khoa học
bổ trợ cho hiện vật.

Hình 9. Hệ thống chiếu sáng được thiết kế
trong từng tủ độc lập kết hợp với chiếu sáng
mảng để tạo điểm nhấn cho trưng bày
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Hiện vật là ngôn ngữ chính trong trưng bày
bảo tàng, nhưng để công chúng có thể hiểu sâu
sắc hơn về hiện vật cần có các tài liệu khoa học
bổ trợ, bao gồm: bản đồ, bản trích, bản text giới
thiệu chủ đề, ảnh, hình vẽ minh họa...

Trong trưng bày “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền
văn hóa” chủ yếu là những hiện vật khảo cổ học
vốn xa lạ, khó hiểu với đại đa số công chúng. Do
vậy, trong trưng bày lần này đã khai thác phát huy
tối đa các loại hình tài liệu khoa học, đặc biệt là
các thông tin mở rộng, so sánh và các bản vẽ mỹ
thuật, hình vẽ minh họa… đã được sắp đặt, liên
kết, xâu chuỗi lại tạo thành những câu chuyện lịch
sử sống động, tạo sức hấp dẫn khách tham quan.
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Cũng là sử dụng tài liệu khoa học bổ trợ nhưng
trong trưng bày “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại
hội đến Đại hội” lại được đổimới, thể hiện dưới hình
thức khác. Đó là trưng bày đã tập trung vào hình
thức thể hiện của các tài liệu khoa học: ảnh, bản
trích, số liệu thống kê... với cách trình bày và màu
sắc sinh động sao cho trong không gian hữu hạn
nhất có thể chuyển tải tối đa dung lượng tới khách
tham quan. Việc sắp xếp chân dung các Tổng Bí
thư của Đảng ở một vách kính riêng đối diện với
các kỳ đại hội khiến cho trưng bày trở nên mạch
lạc hơn, đồng thời nhằm mục đích thể hiện vai trò
của các lãnh tụ trong lịch sử. Điểm nhấn của phòng
trưng bày là 2 vách tường ở 2 đầu phòng trưng bày
trình chiếu multimedia cỡ lớn, thể hiện nội dung
90 năm lịch sử của Đảng, từ các nghị quyết được
đưa vào cuộc sống, thể hiện sinh động lịch sử hào
hùng của dân tộc hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của
Đảng, giành những thắng lợi ngàymột to lớn, vững
bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Chú thích hiện vật: đây là kênh giao tiếp quan
trọng nhất giữa hiện vật bảo tàng và công chúng,

bởi ngoài một số ít đoàn khách có hướng dẫn thì
chủ yếu khách tham quan tìm hiểu trưng bày qua
các chú thích hiện vật.

Trong trưng bày “Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền
văn hóa”, chú thích hiện vật được thể hiện phong
phú, sâu sắc hơn theo 3 cấp độ nội dung. Nếu
như trước đây các chú thích hiện vật chủ yếu thể
hiện các nội dung: tên gọi, chất liệu, niên đại thì
điểm mới của lần này là các chú thích đưa thêm
nhiều thông tin: hoàn cảnh phát hiện hiện vật,
mối liên hệ của hiện vật với các hiện vật khác
trong quá trình khai quật, đặc điểm của hiện
vật về kỹ thuật chế tác, hoa văn, chất liệu, công
năng, cách sử dụng hiện vật, hình vẽ mô phỏng,
phục dựng... với lượng thông tin được cung cấp
tối đa tới khách tham quan. Về hình thức, đây lần
đầu tiên sử dụng cách sắp xếp hiện vật trong một
tủ trên một bục có vát cạnh phía trước, đánh số
hiện vật và đưa toàn bộ nội dung chú thích ra mặt
vát phía trước của bục. Hình thức thể hiện này
khiến cho bố cục hiện vật trong 1 tủ được mạch
lạc, không bị ngắt quãng bởi các chú thích riêng

Hình 10. Hiện vật được đặt trên giá đỡ bằngmica hoặc thép không gỉ
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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lẻ, đồng thời cũng có nhiều không gian hơn để
thể hiện nội dung chú thích.

Dưới một hình thức khác, trong trưng bày
“Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
thì các chú thích lại được cài trong các giá có mặt
vát bằng chất liệu nhôm định hình giúp cho hình
thức thể hiện được trang trọng hơn.

- Chiếu sáng: là 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.

Cả hai trưng bày chuyên đề lần này đều được
đổi mới khá triệt để thủ pháp sử dụng ánh sáng
tập trung, cục bộ vào những nội dung, hiện vật
quan trọng, điểm nhấn trong trưng bày nhằm
phát huy tối đa giá trị nội dung của tài liệu, hiện
vật trưng bày đồng thời thu hút khách kham quan
tập trung/trực quan vào những nội dung, hiện vật
chính mà trưng bày muốn chuyển tải tới người
xem. Để đảm bảo hiệu quả đó, hai trưng bày đã
được đầu tư hệ thống chiếu sáng mới, đó là hệ
thống đèn led mới với nhiều tính năng vượt trội:
có thấu kính, có thể điều chỉnh được tiêu cự từ
6-60 độ, thích hợp với việc chiếu xa hay gần, ánh
sáng tập trung hay sáng tản, hiện vật lớn hay nhỏ;

Hình 11. Hiện vật được đặt trên giá
đỡ bằngmica hoặc thép không gỉ
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

có dimmer điều chỉnh độ sáng từ 0-100%, nhiệt
độmàu 3000K. Hệ thống đèn led chiếu sáng 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 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 bổ trợ.

Do điều kiện thời gian cũng như hạn chế về
kinh phí, nguồn vốn đầu tư cho các trưng bày
chuyên đề chỉ là kinh phí hoạt động thường xuyên
của bảo tàng, nên thời gian qua hầu hết các trưng
bày chỉ sử dụng những trang thiết bị đã có sẵn, ở
cơ sở 1 Tràng Tiền có 1 màn hình multimedia phát
phim tư liệu về di tích Bãi Cọi. Còn trong trưng
bày “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại
hội”, để thể hiện các nội dung: lịch sử Đảng trong
cuộc sống, trong sự nghiệp chiến đấu, bảo vệ
Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng trong
cuộc sống hôm nay... rất cần thiết có các thiết bị
trình chiếu chuyên dụng. Do vậy, hình thức kết
hợp các thông tin tư liệu, hình ảnh, video để xây
dựng các nội dung để thể hiện bằng hình thức
trình chiếu media đã được nghiên cứu, thực hiện.
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Hãng Toshiba đã tài trợ bằng hình thức cho mượn
2 máy chiếu cỡ lớn, độ sáng 12.000 - 16.000 lu-
mens, với các lens chiếu gần 0.6 - 0.8:1. Sự đổi
mới về cách thức thể hiện tài liệu khoa học bổ trợ
qua ứng dụng công nghệ không chỉ có tác dụng
cung cấp thông tin phong phú, giúp người xem
có thể kết nối, hiểu sâu sắc hơn nội dung, hiện
vật trưng bày mà với tác động ấn tượng của công
nghệ trình chiếu hiện đại trên màn hình lớn còn
tạo cho khách tham quan sự trải nghiệm như hòa
mình trong không gian lịch sử sống động.

Sự đổimới trưng bày chuyên đề này sẽ tiếp tục
được giới thiệu online để đảm bảo thực hiện “mục
tiêu kép”, đó là vừa thực hiện nhiệm vụ hiện tại,
vừa chuẩn bị nội dung phục vụ cho chỉnh lý, nâng
cấp hoặc xây dựngmới trưng bày thường trực Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia.

Kết luận
Trong một thời gian ngắn, với điều kiện vô

cùng khó khăn về mọi mặt, Bảo tàng Lịch sử
Quốc gia đã cố gắng từng bước đổi mới hoạt
động trưng bày. Sự đổi mới đó mới chỉ là bước
đầu, ở từng phạm vi, góc độ nhất định nhưng đã
mang lại những hiệu quả thiết thực, được các
cơ quan chuyên môn, đồng nghiệp ghi nhận và
đánh giá cao, và hơn cả là các trưng bày đó đều
đã thu hút, hấp dẫn công chúng, điều đó được
thể hiện qua những phản hồi rất tích cực mà
Bảo tàng đã nhận được. Đó là nguồn động viên,
khích lệ rất lớn để Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
tiếp tục nỗ lực thực hiện đổi mới, đa dạng hóa
hoạt động, phục vụ công chúng ngày càng hiệu
quả hơn.

Hình 12.Chú thích hiện vật được đặt ở phần bục vát phía trước
(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
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THEMATIC EXHIBITIONS OF THE VIETNAM
NATIONAL MUSEUM OF HISTORY:
INNOVATION AND INITIAL
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