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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, vấn đề bảo tồn các 

giá trị văn hoá, bản sắc của mỗi quốc gia dân tộc đang là một vấn đề thời 

sự. Giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy những giá trị văn hóa trong thời 

đại ngày nay có một tầm quan trọng đặc biệt và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến việc bảo 

tồn và phát huy, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, coi văn hóa là nền 

tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế, xã hội. 

Ngày nay, bên cạnh việc phát triển về kinh tế, xã hội thì văn hóa 

cũng là một vấn đề được con người quan tâm rất nhiều. Một trong những 

nơi giao lưu và phát huy tinh hoa di sản văn hóa mỗi dân tộc chính là bảo 

tàng. Chính lúc này đây, người ta nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của 

bảo tàng trong một xã hội năng động ngày nay. Các bảo tàng trong vai trò 

công lập hay tư nhân đều có mục đích chính là lưu giữ tư liệu lịch sử thông 

qua những hiện vật đang được bảo quản, trưng bày tại đây. Nhiều bảo tàng 

quốc gia đã có lịch sử lâu đời, song bên cạnh đó còn có những bảo tàng 

quốc gia mới được thành lập và đang hòa nhập xu hướng phát triển. Để có 

thể tự tin hướng tới tương lai, các bảo tàng ngày càng tăng cường giao lưu, 

trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những bảo tàng bạn, đặc biệt là từ những 

bài học tốt để rút kinh nghiệm cho mình. Nhiều hiệp hội, tổ chức nghề 

nghiệp đã được thành lập ở tầm cỡ quốc tế (như Hội đồng bảo tàng quốc tế 

ICOM), cấp khu vực (như Hiệp hội Bảo tàng châu Âu), cấp quốc gia (như 

Hiệp hội Bảo tàng Anh, Hoa Kỳ…). Đứng trước vấn đề nghiên cứu về bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, tác giả nhận thấy: 

Thứ nhất, nghiên cứu về bảo tàng là nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, 

con người của vùng đất, địa phương ấy thông qua những di sản văn hóa còn 
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lại. Trên thực tế hầu như các địa phương đều có bảo tàng của tỉnh, những 

thành phố phát triển đều có từ hai bảo tàng công lập trở lên. Nhưng các bảo 

tàng tư nhân như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia lại mang một dấu ấn, đặc 

điểm riêng không nơi nào giống nhau. 

Thứ hai, theo Hội Di sản văn hóa Việt Nam, trong số gần 30 bảo 

tàng tư nhân trên cả nước được cấp phép thành lập, hiện có 25 bảo tàng tư 

nhân đang hoạt động tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đóng góp rất nhiều 

trong việc sưu tập cổ vật, hiện vật văn hóa, lịch sử của dân tộc và phát huy 

giá trị của chúng trong xã hội. Hoạt động độc lập, nhưng mỗi bảo tàng tư 

nhân lại có sức hút riêng vì mỗi lĩnh vực của một bảo tàng tư nhân dường 

như không trùng lặp về hiện vật với các bảo tàng Nhà nước. Trong số đó 

phải kể tới Bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia. Việc tham gia vào hệ thống bảo 

tàng quốc gia cũng chính là một đóng góp về khía cạnh xã hội hóa bảo 

tàng. Hoạt động của bảo tàng tư nhân như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã 

tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương cũng như khắp 

trên cả nước. Cho tới nay, người ta mới bàn đến những nét riêng, nét độc 

đáo của một bảo tàng nhất là bảo tàng tư nhâm mà dường như đang quên đi 

vai trò của nó đối với công tác xã hội. Việc nghiên cứu về hoạt động bảo 

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

cũng khuyến khích thêm cho các công tác xã hội của một bảo tàng tư nhân. 

Thứ ba, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình do ông 

Nguyễn Thế Võ đứng tên có quyết định thành lập từ năm 2000 có tư cách 

pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, chịu sự quản lý về chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình. Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia, tuy là một bảo tàng tư nhân, nhưng lại ở nơi cố đô xưa, với 

nhiều chứng tích thăng trầm của lịch sử đất nước, dân tộc, hiện nay đã và 

đang hoạt động với những giá trị văn hóa độc đáo, hơn nữa, người thành 

lập - ông Nguyễn Thế Võ - một người sưu tầm đồ cổ có tiếng trong cả nước 
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lại có một tầm nhìn chiến lược, niềm đam mê với đồ cổ và văn hóa dân tộc. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia với tiêu chí sưu tầm các cổ vật về văn hóa, 

lịch sử mà chủ yếu là của nước ta và Trung Hoa đã tạo nên nét riêng trong 

các bộ sưu tập cổ vật.  

Từ những vấn đề nêu trên, nhận thấy sự cần thiết trong việc nghiên 

cứu về một bảo tàng tư nhân trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa dân tộc, nên học viên chọn đề tài: “Bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình” làm đề 

tài nghiên cứu cho luận văn cao học của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu 

Qua 20 năm đổi mới cùng với những thành tựu và sự phát triển 

chung của đất nước, ngành bảo tàng nước ta đã có những bước tiến quan 

trọng. Tuy vậy, trên thực tế của hệ thống bảo tàng, khả năng tổ chức hoạt 

động, cũng như về lĩnh vực bảo tàng học, ngành bảo tàng nước ta vẫn còn 

nhiều bất cập, đó là chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội, đặc biệt là chưa 

phản ánh được đầy đủ những giá trị văn hoá, những truyền thống quý giá 

của cha ông ta qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nghiên cứu 

khoa học là một hoạt động của bảo tàng, là nền tảng và là động lực thúc 

đẩy toàn bộ các hoạt động của Bảo tàng. 

2.1 Các cuốn sách, công trình nghiên cứu về cổ vật 

Trong quá trình nghiên cứu về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, tác giả 

đã tiếp cận với các tài liệu, sách và các bài viết của các nhà nghiên cứu đi 

trước có nội dung liên quan, thông tin bổ ích cho luận văn như sau: 

Giáo trình Đại cương về Cổ vật ở Việt Nam (2004) do Nguyễn Thị 

Minh Lý chủ biên của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Nhà xuất bản Công 

ty in Giao thông, Giáo trình dành cho sinh viên các trường Đại học và Cao 

đẳng khối Khoa học xã hội và nhân văn. Giáo trình gồm có 6 chương, trong 

đó chương 1: Những vấn đề chung về Cổ vật; chương 2: Cổ vật bằng đá; 
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chương 3: Cổ vật bằng đồng; chương 4: Cổ vật bằng gốm; chương 5: Các 

tác phẩm nghệ thuật cổ; chương 6: Quản lý Cổ vật ở Việt Nam. Đây là tài 

liệu tham khảo quan trọng cho đề tài Luận văn [9]. 

Trang sức của người Việt cổ (2001) do Trịnh Sinh – Nguyễn Văn 

Huyên (đồng chủ biên), Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc Hà Nội. Nội dung 

của cuốn sách đã tập trung giới thiệu về các loại hình trang sức của người 

Việt cổ đã sử dụng trong đời sống vật chất và tinh thần với nhiều chất liệu 

khác nhau như đất, đá, tre, gỗ,… đến vàng, bạc, ngọc, ngà,… và giá trị của 

các loại trang sức này. Những nghiên cứu chỉ ra chúng đã được tìm thấy 

thông qua các cuộc khai quật khảo cổ học về di chỉ khảo cổ, hiện đang 

được lưu giữ trưng bày ở bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và một số 

bảo tàng tỉnh ở nước ta [20]. 

Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế Tập 2 (1997), do Trần Đức Anh 

Sơn chủ biên, Nhà xuất bản Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế. Nội dung 

cuốn sách đã đề cập đến lịch sử ra đời của bảo tàng Mỹ thuật Cung đình 

Huế (nay là bảo tàng Cổ vật Huế), giới thiệu về kiến trúc điện Long An, 

nghệ thuật Pháp lam Huế, đồ đồng thời Nguyễn, đồ sứ ký kiểu thời Lê – 

Trịnh – Nguyễn và trang phục của vua chúa thời Nguyễn. Đặc biệt trong 

cuốn sách này tác giả đã khẳng định Cổ vật được coi là tài sản vô giá của 

dân tộc và cần phải bảo quản lâu dài chúng để phục vụ cho công tác nghiên 

cứu và giáo dục về lịch sử, văn hóa cho công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ 

[18]. 

2.2. Các bài viết, nghiên cứu, quy định liên quan đến bảo tàng tư nhân 

Nguyễn Thị Huệ trong cuốn Cơ sở bảo tàng học (giáo trình dùng 

cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Bảo tàng) đã viết về đặc điểm 

nhóm bảo tàng tư nhân/ngoài công lập như sau:  

Hệ thống nhóm bảo tàng tư nhân và các tổ chức xã hội quản lý gồm: 
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Bảo tàng tư nhân: Trong Luật Di sản văn hóa và văn bản hướng 

dẫn thi hành, tại điều 47, mục 3 đã nêu: “Bảo tàng tư nhân là nơi 

bảo quản và trưng bày các sưu tập về một hoặc nhiều chủ đề”. 

Trong bản Quy chế “Tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân” 

đã phân tích nội dung cụ thể hơn về “Bảo tàng tư nhân” và cách 

thức tổ chức hoạt động như sau: 

“Bảo tàng tư nhân là những bảo tàng thuộc sở hữu của tổ chức, 

của một hoặc nhiều cá nhân, hoặc liên kết giữa cá nhân với tổ 

chức có vốn đầu tư không phải vốn của Nhà nước, có chức năng 

bảo quản và trưng bày các sưu tập về một hoặc nhiều chủ đề về 

lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo 

dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng [5, tr.253-

254]. 

Trần Đức Anh Sơn với bài viết Để mở cánh cửa bảo tàng tư nhân 

được đăng trên tạp chí Di sản văn hóa Số 4 năm 2006. Nội dung của bài 

viết này tác giả đã đề cập đến trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam bảo 

tàng tư nhân chuyên nghiệp, nhưng các nhà sưu tập Cổ vật thì có tới hàng 

trăm được phân bố đều ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Để tiến tới hình 

thành một bảo tàng tư nhân cần phải có những điều kiện cần và đủ. Vì vậy 

tác giả đã đề xuất nhà nước cần có những chính sách khuyến khích tư nhân 

đầu tư vào Cổ vật. Chính sách này sẽ tạo điều kiện cho các tập đoàn kinh tế 

đến khi có đủ điều kiện thành lập bảo tàng tư nhân [17]. 

Phạm Quốc Quân trong bài viết “Sưu tập cổ vật tư nhân ở Việt Nam 

10 năm nhìn lại” in trên tạp chí Di sản văn hóa số 2 (39) năm 2012 đã tóm 

lại những thành tựu bước đầu của những nhà sưu tập tư nhân tại Việt Nam; 

đồng thời cũng nhìn lại những hạn chế, bất cập của công tác sưu tập này 

cùng các điều chỉnh và định hướng cho tương lai [13, tr.22]. 
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Tác giả Giang Nam viết trong bài “Phát huy giá trị bảo tàng tư nhân” 

đăng trên báo Nhân dân Điện tử (Cơ quan TW của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam). Trong đó có 

nhận định một cách khái quát về các bảo tàng tư nhân ở Hà Nội: hiện nay 

tựu chung có 2 vấn đề chính: đa dạng về chủng loại và để những hiện vật 

quý ngủ yên [34]. 

Phạm Mai Hùng đã viết bài nghiên cứu về “Bảo tàng ngoài công lập 

ở Việt Nam - nhìn từ kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới” in trên 

Tạp chí Di sản văn hóa số 1 (54) và số 2 (55) - 2016. Bài viết đã đưa ra 

quan điểm của tác giả về một số điểm tương đồng cơ bản về sự hình 

thành/ra đời và hoạt động của bảo tàng tư nhân/bảo tàng ngoài công lập ở 

một số quốc gia mà ông nghiên cứu.[3, tr.112] [4, tr.83]. 

Tác giả Thanh Thủy trong bài “Bảo tàng tư nhân - Mở ra rồi… để 

đó” in trên báo điện tử “Báo mới” chuyên mục văn hóa đã nêu những hạn 

chế, khó khăn của bảo tàng tư nhân hiện nay [27]. 

Tác giả Minh Vượng viết trong bài Bảo tàng ngoài công lập trăn trở 

tìm hướng phát triển in trên trang thông tin điện tử của Bảo tàng Lịch sử 

quốc gia ngày 24/11/2015, đã viết như sau: “Sự tồn tại của các bảo tàng 

ngoài công lập là một nhu cầu thực tế của cộng đồng và sau khi ra đời đến 

nay, chưa có bảo tàng nào phải đóng cửa” [36]. 

Trong phần viết về bảo tàng tư nhân/ngoài công lập của mình, tác giả 

đã khẳng định các hoạt động của bảo tàng tư nhân/ngoài công lập phải tuân 

thủ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa và phải phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong 

mỹ tục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Chỉ thị số 84/2008/CT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch : Về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, 

phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân. Chỉ thị này đã có ảnh hưởng 
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rất lớn đối với các bảo tàng tư nhân/ngoài công lập: nó tạo điều kiện 

khuyến khích cho các hoạt động của loại hình bảo tàng này. Từ đây, các 

hoạt động của bảo tàng tư nhân/ngoài công lập như bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia chính thức được thừa nhận [1]. 

2.3. Các bài viết nghiên cứu về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia 

Nghiên cứu về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cho tới nay chưa thực 

sự có một công trình khoa học cụ thể nào, mà mới chỉ manh nha ở các bài 

báo, bài viết và giới thiệu chung chung: 

Ngày 14 tháng 4 năm 2010, trên báo Ninh Bình online, tác giả Phan 

Hiếu đã có bài viết Thăm bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia giới thiệu về Bảo 

tàng cổ vật Võ Hằng Gia và ông Nguyễn Thế Võ – giám đốc bảo tàng. Tuy 

nhiên bài viết chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu và phỏng vấn về đam mê đồ 

cổ của ông Nguyễn Thế Võ, chưa làm nổi bật được giá trị lưu giữ văn hóa 

của bảo tàng [32]. 

Ngày 14 tháng 4 năm 2010, trang điện tử Covatvietnam đã dẫn bài 

viết của tác giả Phan Hiếu về bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia [28]. 

Trong trang vietnamplus, ngày 20 tháng 4 năm 2010, tác giả Vũ Văn 

Đạt đã giới thiệu về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia – nơi lưu giữ nhiều cổ 

vật hàng nghìn năm tuổi [31]. 

Như vậy thông qua việc đưa sưu tầm, tập hợp tài liệu, bài viết công 

trình của các tác giả đi trước, cho thấy vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình, cho đến nay chưa có 

công trình nghiên cứu một cách tổng hợp, chuyên sâu dưới góc độ quản lý 

văn hóa. Các công trình nghiên cứu về bảo tàng nói chung và bảo tàng tư 

nhân nói riêng còn hạn chế rất nhiều. Hơn nữa, một bảo tàng tư nhân như 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng là một địa chỉ hết sức thú vị không chỉ 

đối với những nhà nghiên cứu cổ vật, những người nghiên cứu về văn hóa 

mà cả những người mộ điệu với lịch sử nói chung. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, rút ra những ưu điểm, hạn 

chế, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Sưu tầm, tập hợp và hệ thống hóa những tư liệu, bài viết, công trình 

đề cập đến cơ sở lý luận về bảo tàng ngoài công lập, đồng thời nghiên cứu 

chọn lọc các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài. 

- Tiến hành tiếp cận với ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên 

đang công tác trong bảo tàng; nghiên cứu, khảo sát về các hoạt động bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. 

- Đánh giá chỉ ra được những thành tựu, thuận lợi, hạn chế, khó 

khăn, nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp để bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa của bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa của bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình. 

- Về thời gian: từ năm 2010 đến nay. Luận văn chọn thời gian bắt 

đầu từ năm 2010 cho đến nay để nghiên cứu vì đây là thời điểm bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng Gia chinh thức có quyết định thành lập của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập bảo tàng. Từ đây, các hoạt động 
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trưng bày, giao lưu, triển lãm, sưu tầm cổ vật của bảo tàng đều có sự công 

nhận của các cấp chính quyền có liên quan. Đây cũng là thời điểm bảo tàng 

chính thức có cơ sở pháp lý trong các hoạt động của mình.  

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện Luận văn, tác giả đã sử dụng một số các 

phương pháp sau đây: 

- Tiếp cận phương pháp nghiên cứu liên ngành: khoa học quản lý, 

bảo tàng học, văn hóa học. 

- Phương pháp khảo sát thực địa: tiến hành khảo sát thực tế tại bảo 

tàng cổ vật Võ Hằng Gia; quan sát, trao đổi, phỏng vấn các nhà nghiên cứu, 

các cán bộ lãnh đạo văn hóa địa phương, các nhà quản lý bảo tàng tư nhân, 

chính quyền địa phương...để thu thập thông tin về bảo tàng.  

- Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu: Thu thập các tài 

liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu như: sách, báo, tạp chí, báo cáo, đề 

án, các đề tài, luận văn, để thu thập thông tin tiến hành phân tích nhằm tìm 

ra những giá trị tiêu biểu của bảo tàng, thực trạng công tác quản lý, bảo tồn 

hiện nay từ đó đưa ra được những nhận định sát thực về công tác bảo tồn 

phát huy giá trị văn hóa bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia. 

6. Những đóng góp của luận văn 

- Luận văn là công trình đầu tiên nghiên cứu về thực trạng công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia tỉnh Ninh Bình. 

- Đưa ra các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

tỉnh Ninh Bình, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy vốn di sản văn 

hóa của dân tộc trong thời đại ngày nay. 
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- Luận văn sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ quản lý 

và nhân viên làm việc trong các bảo tàng ngoài công lập nói chung và bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia nói riêng. 

7. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận 

văn gồm có ba chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Khái quát chung về bảo tồn phát huy giá trị di sản văn 

hóa và bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình. 

Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng cổ vật Võ Hằng 

Gia tỉnh Ninh Bình. 
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Chương 1 

 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN 

VĂN HÓA VÀ BẢO TÀNG CỔ VẬT VÕ HẰNG GIA 

1.1. Khái quát chung về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 

1.1.1. Các khái niệm liên quan  

1.1.1.1. Di sản văn hóa 

Nghiên cứu về bảo tàng, với tư cách là thiết chế văn hóa - nơi lưu 

giữ, giới thiệu các di sản văn hóa vật thể, liên quan đến văn hóa phi vật thể, 

chúng ta cần nắm được khái niệm về văn hóa, di sản văn hóa. Từ đó có 

những nhận thức chung nhất về văn hóa xã hội, tìm hiểu về bảo tàng và 

phân loại bảo tàng. Khái niệm di sản được hiểu một cách đơn giản nhất 

chính là tài sản của thế hệ trước để lại cho thế hệ sau.  

Trong Điều 1 của Luật Di sản văn hóa : “Di sản văn hóa gồm DSVH 

vật thể và DSVH phi vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch 

sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [7, tr.12].  

Như vậy “Di sản văn hóa được khái quát lại là tổng thể những tài sản 

văn hóa truyền thống trong hệ thống giá trị của nó, được chủ thể nhận biết 

và đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của hiện tại”. 

[19, tr.3].  

Di sản văn hóa vật thể là: “DSVH vật thể là những sản phẩm vật chất 

có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền lâu đời trong đời sống 

của các dân tộc, bao gồm các di tích lịch sử - văn hóa, các công trình xây 

dựng kiến trúc, mỹ thuật, các danh lam thắng cảnh, các di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia”[7, tr.13]. 
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Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng 

hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái 

tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, 

truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác [6, tr.11]. 

Công ước quốc tế năm 2003 đã quy định như sau: 

Di sản văn hóa phi vật thể được hiểu là các tập quán, các hình 

thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những 

công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hóa có liên 

quan mà các cộng đồng, các nhóm người và trong một số trường 

hợp là các cá nhân, công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. 

Được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản văn hóa 

phi vật thể được các cộng đồng và các nhóm người không ngừng 

tái tạo để thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa 

cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành 

trong họ một ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm 

sự tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con 

người. Vì những mục đích của Công ước này, chỉ xét đến những 

di sản văn hóa phi vật thể phù hợp với các văn kiện Quốc tế hiện 

hành về quyền con người, cũng như những yêu cầu về sự tôn 

trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân, 

và về phát triển bền vững” [23, tr.3]. 

Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn 

hoá, khoa học bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam - thắng cảnh và 

di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia. 

Di sản văn hoá của một dân tộc là tất cả những vốn liếng của chìm 

của nổi có liên quan đến đời sống tinh thần mà dân tộc đó đã tích luỹ được 

trong trường kỳ lịch sử. Một dân tộc, có sự tồn tại qua thời gian, thường 
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đều có làm nên một cái gì đó, bao gồm từ các công trình kiến trúc, các loại 

tác phẩm văn chương, hội hoạ, điêu khắc, âm nhạc… cho tới phong tục tập 

quán trong ăn ở sinh hoạt và nhiều loại di sản khác. Người ta không chỉ 

nhìn thấy, sờ mó thấy mà còn cảm thấy di sản. Nó tạo nên một thứ khí hậu 

trực tiếp liên quan đến toàn bộ sinh hoạt vật chất lẫn tinh thần của cộng 

đồng. Như một thế lực vô hình, nó chi phối mọi suy nghĩ hành động của 

từng con người khiến người ta nhận ra rằng họ không chỉ thuộc về mình mà 

còn thuộc về một cái gì rộng lớn, cao cả hơn nữa: thuộc về một dân tộc. 

Khái niệm di sản là một khái niệm mang tính chất tiến triển, nó thay 

đổi theo thời gian và không gian. Cho đến nay, di sản không đơn thuần chỉ 

là tài sản do cha ông để lại cho các thế hệ sau. Bởi không nhất định những 

tài sản được để lại đều có thể coi là di sản. Nó được xét theo nhiều khía 

cạnh, giá trị để từ đó có thể khẳng định đây có được công nhận là di sản 

hay không. 

Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật lý và các thuộc tính phi 

vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, đã duy 

trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau. Di sản văn hóa bao gồm tài 

sản văn hóa (như các tòa nhà, cảnh quan, di tích, sách, tác phẩm nghệ thuật, 

và các hiện vật), văn hóa phi vật thể (như văn hóa dân gian, truyền thống, 

ngôn ngữ và kiến thức) và di sản tự nhiên (bao gồm cảnh quan có tính văn 

hóa quan trọng và đa dạng sinh học). 

1.1.1.2 Cổ vật 

Tại điều 4 Luật Di sản văn hóa đã ghi rõ: 

- Di vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị lịch sử văn hóa, 

khoa học. 

- Cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại có giá trị tiêu biểu về lịch sử, 

văn hóa, khoa học, có từ 100 năm tuổi trở lên [6, điều 4]. 
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Theo định nghĩa của Từ điển Tiếng Việt, Cổ vật là vật được chế tạo 

từ thời cổ, có giá trị văn hoá, nghệ thuật, lịch sử nhất định [12, tr.39-768]. 

Năm 2000, lần đầu tiên Việt Nam ban hành Luật Di Sản Văn hóa, 

trong đó xác định Cổ vật là các giá trị văn hóa vật thể ghi dấu ấn văn hóa 

của con người, là sản phẩm của con người tạo ra và có tuổi từ 100 năm trở 

lên… Ở nước ta định nghĩa cổ vật thì mới có cụ thể gần đây, còn các quốc 

gia phát triển trên thế giới đã định nghĩa về cổ vật từ lâu. 

Cổ vật khác hẳn với “đồ xưa” và “kỷ vật” và đó là điều cần phân biệt  

Cổ vật sẽ có rất nhiều loại hình với chất liệu rất khác nhau. Chất liệu 

đá, đá qúy, kim loại, gốm sứ, gỗ, giấy… Cổ vật có thể là tượng, là đồ trang 

sức, đồ dùng trong sinh hoạt, là vũ khí, máy móc, phương tiện giao thông, 

đo đếm…Cổ vật rất phong phú là vậy, nhưng tóm lại chúng phải là sản 

phẩm do con người làm ra.  

Đối với mỗi người, việc quyết định lựa chọn loại hình cổ vật để sưu 

tập nhằm thoả mãn được ý thích và lại phù hợp với nguồn lực của mình là 

một việc cần khi vào sân chơi cổ vật. Có lựa chọn và chú tâm như vậy, theo 

thời gian mới có thể lập nên một sưu tập cổ vật mang dấu ấn của mình và 

có giá trị cao. Đây là một việc làm không đơn giản đối với một người chơi 

cổ vật, vì cổ vật quá nhiều chất liệu, loại hình.  

Những ai đã thạo cuộc chơi cổ ngoạn thì đều ngấm truyền khẩu 

về các tiêu chí để đánh giá cổ vật bằng một câu ngắn gọn các cụ 

để lại là “Nhất dáng, nhì da, tam toàn, tứ tuổi”, nhưng có lẽ chưa 

đủ, vì cần phải thêm hai tiêu chí nữa là “độc” và có “Thân phận” 

rõ ràng [33]. 

Bốn tiêu chí này được các nhà sưu tầm cổ vật quan tầm và đề cao 

theo đúng thứ tự của nó. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định 

giá thành của món cổ vật trên thị trường.  
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Ngoài 04 tiêu chí thông thường trên, khi đánh giá chất lượng, 

giá trị của các cổ vật, người có nghề cao thường còn chú ý tới 

hai tiêu chí nữa là “Độc”, tức là rất hiếm và “Thân phận” tức là 

xuất xứ của ai, nơi nào đã sử dụng thời xa xưa? Các cổ vật của 

Vua quan, danh nhân, nhà giầu đặt làm hoặc mua, tặng… để sử 

dụng (thường gọi là đồ quan) thì có giá trị kinh tế cao khác hẳn 

những cổ vật của dân chúng bình thường sử dụng (thường gọi là 

đồ phố). Các cổ vật có hiệu đề, tên lò sản xuất, minh văn cung 

tiến… sẽ cho biết xuất sứ cổ vật, tất nhiên chúng sẽ quý hơn các 

cổ vật không rõ “thân phận” [33]. 

Ngoài ra, việc xác minh giá trị thực sự của cổ vật còn có một hoạt 

động mang tính chất pháp lý nữa, đó là giám định cổ vật. Giám định cổ vật 

được ghi rõ tại Thông tư 22/2011/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện 

thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật do Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ban hành như sau: “Giám định cổ vật là việc sử dụng kiến 

thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để đánh giá, 

kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến giá trị lịch sử, văn 

hóa, khoa học, niên đại, chất liệu của cổ vật.”[21, khoản 1 điều 3]. 

Cổ vật chính là lao động của con người kết tinh trong di tích, di 

vật lịch sử (bao hàm di vật tinh thần và di vật vật chất), cũng 

chính là tiêu chí để đánh giá sự kết tinh trí tuệ và bước phát triển 

lịch sử cử con người, vốn có đặc tính hai tầng rõ ràng, tức là giá 

trị vô hình và giá trị hữu hình. 

Cổ vật là sự bảo lưu lịch sử có giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa 

học. Ba giá trị này tạo thành một chỉnh thể bất khả phân với 

những giá trị sau: [18, tr.82-83]. 

Giá trị cổ vật gồm có:  
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Giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ và giá trị khoa học. 

Bốn giá trị này sẽ bổ sung và hoàn thiện làm nên giá trị văn hóa cho cổ vật. 

Cần có sự nghiên cứu hết sức nghiêm túc mới có thế xác định được hết các 

giá trị của nó. 

Niên đại của cổ vật càng xa xưa thì càng quí. Một hiện vật có niên 

đại nhiều năm tuổi, đại diện cho một nền kỹ thuật, một quan niệm thẩm mỹ 

của thời đại đã qua, thậm chí của một cộng đồng, một dân tộc không còn 

nữa vì vậy chúng là những vật vô giá. 

Như vậy, mặc dù không có định nghĩa sớm về cổ vật, nhưng chúng 

ta vẫn hiểu được vai trò và vị trí của nó trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy 

giá trị văn hóa dân tộc. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào về việc bảo 

tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa thì vấn đề về quản lý các di 

vật, cổ vật trong các di tích vẫn còn nhiều tồn tại, gặp nhiều khó khăn, phức 

tạp, còn nhiều chỗ sơ hở, thiếu sót từ lĩnh vực quản lý cho đến những giải 

pháp cụ thể. Mà trong số đó, phải kể tới công sức của các nhà sưu tập tư 

nhân, các bảo tàng ngoài công lập. Nhờ có những đam mê, những đóng góp 

của họ mà rất nhiều di sản văn hóa dân tộc được gìn giữ cho các thế hệ sau. 

1.1.1.3 Bảo tàng 

Từ thời Cổ đại, các hoạt động sơ khai của bảo tàng xuất hiện khi con 

người biết sưu tầm những đồ vật khác nhau trong tự nhiên, xã hội; gìn giữ 

chúng như những báu vật hoặc để đáp ứng nhu cầu văn hóa, thẩm mỹ… 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, với hoạt động chung là nơi gìn giữ những hiện 

vật gốc, sưu tập hiện vật gốc có giá trị, cho đến giai đoạn hiện nay, bảo 

tàng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, hình thức và chất lượng 

hoạt động, trở thành một thiết chế văn hóa phổ biến trên thế giới, góp phần 

tích cực vào việc phục vụ nhu cầu văn hóa của nhân loại. 

Trong lịch sử phát triển văn hóa nhân loại, bảo tàng ra đời như một 

thiết chế văn hóa được hiểu một cách phổ biến là nơi lưu giữ các giá trị vật 
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chất và tinh thần tiêu biểu thuộc về quá khứ của một lĩnh vực, một nền văn 

hóa cộng đồng, rộng hơn là của nhân loại. Vì thế, khi nhắc đến bảo tàng, 

công chúng thường nghĩ tới một địa điểm không chỉ có kiến trúc đẹp, mà 

còn là nơi trưng bày, đưa tới nhiều điều thú vị. Trên thế giới, bảo tàng là 

một thiết chế văn hóa rất chú trọng phát triển nhằm quảng bá lịch sử - văn 

hóa vốn là niềm tự hào của mỗi quốc gia. 

 Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về bảo tàng ở nhiều nước 

khau trên thế giới. Các nhà bảo tàng  học ở Pháp cho rằng: “Bảo tàng là cơ 

quan không thay đổi được xây dựng vì quyền lợi xã hội để gìn giữ, quản lý 

và tổ chức hội thảo khoa học, tuyên truyền phát triển không ngừng những 

nhân tố quý báu của văn hóa” [5, tr.107]. 

Với tổ chức ICOM (Hội đồng Bảo tàng quốc tế) thì : “Bảo tàng là 

thiết chế phi lợi nhuận, tồn tại lâu dài hoạt động thường xuyên, mở cửa đón 

công chúng đến xem phục vụ cho xã hội và sự phát triển của xã hội. Bảo 

tàng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, thông tin và trưng bày các bằng chứng 

vật thể và phi vật thể về con người và môi trường xung quanh con người 

nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục và thưởng thức”. 

 Ở Việt Nam, theo Luật Di sản văn hóa: “Bảo tàng là thiết chế văn 

hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng tồn tại lâu dài, 

không vụ lợi nhằm phục vụ xã hội và sự phát triển của xã hội, mở cửa phục 

vụ công chúng và tiến hành nghiên cứu liên quan đến di sản của con người 

và môi trường chung quanh.bày và giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng 

vật chất về thiên nhiên, con người, môi trường sống của con người nhằm 

phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của 

công chúng [8, khoản 16 điều 4]. 

Trong cuốn “Cơ sở bảo tàng học” của trường Đại học Văn hóa Hà 

Nội do PGS.TS Nguyễn Thị Huệ chủ biên có viết như sau:  
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Bảo tàng có lịch sử từ lâu đời, các bảo tàng là những ngôi nhà cất 

giữ những báu vật của loài người. Nó lưu giữ những ký ức của 

các dân tộc, các nền văn hóa, những ước mơ và hy vọng của con 

người trên thế giới. Nhưng bảo tàng với nghĩa hiện đại đã phát 

triển ở châu Âu vào thế kỷ XVIII. Thuật ngữ bảo tàng “Museum” 

được sử dụng lần đầu tiên ở Anh khi Bảo tàng Ashmolean được 

khánh thành và mở cửa phục vụ công chúng. Từ đó đến nay trên 

thế giới bảo tàng đã ngày càng phát triển không ngừng về số 

lượng, chất lượng với nhiều loại hình phong phú, đa dạng kiểu, 

loại khác nhau. Bảo tàng ngày càng có vai trò quan trọng trong hệ 

thống các khoa học văn hóa, có ảnh hưởng to lớn đến công tác 

giáo dục, nâng cao dân trí cho cộng đồng và xã hội. Ngày nay bảo 

tàng có sự biến đổi lớn cả về quy mô lớn, nhỏ, về mục đích, về 

chức năng và nhiệm vụ để phục vụ cho sự phát triển của xã hội và 

phục vụ nhu cầu văn hóa của con người [5, tr.116]. 

Bảo tàng đã thật sự là một trong những nhu cầu của con người, của 

xã hội. Bên cạnh đó, thực tiễn cũng cho thấy, trong quá trình hoạt động và 

phát triển, bảo tàng luôn có mối quan hệ với các lĩnh vực khác, trong đó 

mối quan hệ với văn hoá được thể hiện rõ rệt nhất, thậm chí, có thể coi khái 

niệm bảo tàng “nằm” trong khái niệm văn hoá. 

Hiệp hội bảo tàng Mỹ đưa ra một khái niệm cụ thể về bảo tàng như sau:  

Bảo tàng là một thiết chế (cơ quan) được thành lập hoạt động lâu 

dài và không có lợi nhuận, không chỉ nhằm mục đích thực hiện 

các trưng bày đương đại, được miễn thuế thu nhập quốc gia và 

liên bang, mở cửa đón công chúng và hoạt động theo hướng quan 

tâm của công chúng. Có mục đích bảo quản và bảo tồn, nghiên 

cứu, giới thiệu, tập hợp và trưng bày có hướng dẫn phục vụ nhu 
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cầu thưởng thức của người xem. Những hiện vật trưng bày phải 

có giá trị cao văn hóa giáo dục, bao gồm những tác phẩm nghệ 

thuật, những công trình khoa học (cả những hiện vật sống và 

những vật vô tri, vô giác) những hiện vật lịch sử và hiện vật khoa 

học ứng dụng (tư liệu lịch sử và kỹ thuật). Do vậy các bảo tàng 

còn bao gồm cả các vườn thực vật, các vườn thú, những khu thủy 

sinh, các đài thiên văn, cung điện, di tích lịch sử và di chỉ đáp ứng 

được những yêu cầu nêu ra ở trên [5, tr.32]. 

Mặc dù được định nghĩa, được hiểu theo nhiều cách khác nhau, 

nhưng các nhà nghiên cứu về bảo tàng đều khẳng định những điểm chung 

như sau: 

- Bảo tàng là một cơ quan văn hóa đặc thù, một thiết chế văn hóa, 

một cơ quan văn hóa, khoa học, giáo dục. 

- Các hoạt động của bảo tàng là nghiên cứu, sưu tầm, thu thập, bảo 

quản, gìn giữ và trưng bày giới thiệu các sưu tập hiện vật về lích ử xã hội, 

tự nhiên và thông tin của sưu tập cho công chúng. 

- Ngày nay, trong xu thế hội nhập và phát triển đã và đang diễn ra sự 

phát triển mạnh mẽ của tri thức khoa học, bảo tàng ngày càng khẳng định 

được vị thế của mình trong sự phát triển của xã hội. Bảo tàng phải là một 

thiết chế phi lợi nhuận, bao giờ cũng lấy mục tiêu phục vụ lợi ích công 

chúng là chính dù rằng bảo tàng vẫn cung cấp các loại dịch vụ mà người 

tiêu dùng có nhu cầu sẽ mua bằng tiền. 

- Khái niệm về bảo tàng hiện nay có phần được mở rộng và đa dạng 

hơn [5, tr.111]. 

1.1.1.4 Bảo tàng tư nhân/ Bảo tàng ngoài công lập 

Bảo tàng được xem là nơi 'hội tụ tinh hoa', là một trong những điểm 

đến đầu tiên của du khách khi muốn tìm hiểu về con người, văn hóa... một 

vùng đất mới. Có thể dễ dàng nhận thấy hiện nay hệ thống bảo tàng ở nước 
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ta gồm có hai loại: bảo tàng công lập và  bảo tàng ngoài công lập/tư nhân. 

Điều đáng mừng, bên cạnh những bảo tàng công lập/ ngoài công lập, thời 

gian qua các bảo tàng tư nhân ở nước ta đã không ngừng được thành lập, 

góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc... đối với 

cộng đồng. Những đóng góp của các bảo tàng ngoài công lập/ tư nhân ở 

nước ta đã giáo dục , cung cấp thêm thông tin, khơi dậy lòng tự hào dân 

tộc, văn hóa truyền thống cho công chúng và cộng đồng xã hội là điều 

không thể phủ nhận. Lâu nay, quan niệm cho rằng bảo tàng là nơi dành cho 

tầng lớp trí thức, những nhà khoa học, nghiên cứu đã ngấm sâu vào trong 

suy nghĩ của nhiều người. Tìm cho mình hướng đi mới, nhiều bảo tàng tư 

nhân được thành lập và thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp khác 

nhau trong xã hội. 

Theo quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch năm 2004 có ghi rõ:  

Bảo tàng tư nhân là bảo tàng thuộc sở hữu của tổ chức, của một 

hoặc nhiều cá nhân, hoặc liên kết cá nhân với tổ chức có vốn  đầu 

tư không phải vốn nhà nước, có chức năng bảo quản và trưng bày 

các sưu tập về một hoặc nhiều chủ đề về lịch sử tự nhiên và xã 

hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và 

hưởng thụ văn hóa của công chúng [16]. 

Gần đây nhất trong Luật Di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Di sản văn hóa, tại điều 47 mục 3 đã đề cập đến 

khái niệm bảo tàng tư nhân như sau: “Bảo tàng tư nhân là nơi bảo quản và 

trưng bày các sưu tập về một hoặc nhiều chủ đề” [6, tr.20]. 

Đến năm 2009 sau 8 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa, để phù hợp 

thực tiễn, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ra lệnh sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa. Trong Luật Sửa đổi bổ sung này, 

thuật ngữ “bảo tàng tư nhân” không còn được sử dụng mà thay bằng cụm 
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từ “Bảo tàng ngoài công lập” tại Điều 50 mục 1.C [8, Điều 50 mục 1.C]. 

Như vậy, nội hàm của cụm từ “bảo tàng ngoài công lập” sẽ rộng hơn so với 

cụm từ “bảo tàng tư nhân”. Bởi lẽ việc xây dựng các bảo tàng ở loại hình 

này không chỉ có các cá nhân/tư nhân mà còn có cả các tổ chức, công ty, tập 

đoàn hay dòng họ... cũng xây dựng bảo tàng cho mình. Từ đó đến nay, trong hệ 

thống bảo tàng Việt Nam thuật ngữ “bảo tàng ngoài công lập” đã được sử dụng 

một cách chính thức để chỉ các bảo tàng nằm ngoài hệ thống bảo tàng công lập, 

thuộc quyền sở hữu của một hay nhiều cá nhân hoặc một tổ chức... đầu tư kinh 

phí để thành lập và duy trì hoạt động của bảo tàng mình.  

Vậy có thể hiểu: “Bảo tàng ngoài công lập là một thiết chế văn hóa 

có chức năng nghiên cứu sưu tầm, bảo quản trưng bày, giới thiệu di sản văn 

hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, môi trường và con người xung 

quanh, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu học tập, thăm quan và thưởng 

thức của công chúng.” 

 Theo quy định của Bộ VHTT&DL, hiện nay bảo tàng tư nhân muốn 

được thành lập phải kèm theo nhiều tiêu chí khó khăn đối với các nhà sưu 

tập như: quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, hệ thống và đề cương 

trưng bày...  

Khác với những bảo tàng nhà nước được tổ chức và hoạt động có nội 

dung trưng bày rộng, toàn diện về lịch sử quốc gia, dân tộc hay lịch sử của 

một ngành cụ thể về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ 

thuật… Thì hệ thống bảo tàng tư nhân ở Việt Nam hiện nay có nội dung 

chủ đề trưng bày hẹp hơn các lĩnh vực gần gũi và cụ thể nhất của xã hội 

trong đời sống hàng ngày.  

Hầu hết các bảo tàng tư nhân đều được đánh giá có nhiều hiện vật 

quý, có giá trị lịch sử, văn hóa cao nhưng đáng tiếc là nhiều bảo tàng rơi 

vào tình cảnh khó khăn do có ít các hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu 

và trao đổi hiện vật. Thậm chí còn phải kể tới vấn đề bảo tàng phải được 



 22 

đảm bảo 3 yếu tố: nghệ thuật, lịch sử và khoa học, thế nhưng có không ít 

các bảo tàng tư nhân là có gì bày nấy. Ngoài ra, việc tuyên truyền của các 

bảo tàng tư nhân thường bó hẹp trong những người hoạt động chuyên 

ngành, chứ người dân rất ít biết tới. Việc bảo quản, tu duy các hiện vật ở 

bảo tàng tư nhân cũng có sự khó khăn nhất định. 

1.1.1.5. Khái niệm bảo tồn 

Trong Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên có ghi: “bảo tồn”, 

có nghĩa là giữ lại không để cho mất đi, còn “phát huy” có nghĩa là là cho 

cái hay, cái tốt tỏa tác dụng và tiếp tục nảy nở thêm [12, tr. 39-768]. 

Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa là hai việc 

khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và không thể tách rời 

và tác động lẫn nhau. 

Về quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hiện nay đang 

tồn tại một số quan điểm như sau: 

Với quan điểm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa/di tích phải 

đảm bảo tính nguyên gốc. Theo tác giả Gregory J.Ashworth, thì  quan điểm 

này được phát triển từ những năm 50 của thế kỷ XIX. Quan điểm bảo tồn 

nguyên gốc di tích được khá nhiều học giả ủng hộ, đặc biệt các nhà bảo 

tồn, bảo tàng trong lĩnh vực di sản văn hóa. Những người theo quan điểm 

Bảo tồn nguyên vẹn cho rằng, những sản phẩm của quá khứ, nên được bảo 

vệ một cách nguyên vẹn, như nó vốn có, cố gắng phục hồi nguyên gốc các 

di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cũng như cố gắng cách ly di sản khỏi 

môi trường xã hội đương đại. Họ cho rằng, mỗi di sản chứa đựng những giá 

trị văn hóa - xã hội nhất định mà không phải lúc nào thế hệ hiện tại có hiểu 

biết một cách cụ thể để có thể phát huy những giá trị ấy một cách thích 

hợp. Hơn nữa, những giá trị văn hóa ấy luôn biến đổi theo thời gian do 

những tác động của xã hội hiện tại và sẽ tạo nên những lớp văn hóa khác 

không trùng nghĩa với lớp văn hóa mà thế hệ trước chuyển giao cho thế hệ 
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sau, vì thế, có thể làm cho các thế hệ sau nữa không thể truy nguyên được 

những giá trị di sản đang tồn tại. Chính vì như vậy, những người theo quan 

điểm này cho rằng, do chúng ta chưa có đủ thông tin, trình độ hiểu biết để 

có thể lý giải giá trị của các di sản văn hóa, chúng ta nên giữ nguyên trạng 

những di sản này để khi có điều kiện, các thế hệ tiếp nối có thể xử lý, giải 

thích và tìm cách kế thừa, phát huy di sản một cách tốt hơn. 

Với quan điểm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với sự 

phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở kế thừa thì được các học giả nước ngoài 

hiện nay quan tâm nhiều hơn và là một xu thế khá phổ biến khi bàn đến di 

sản. Có thể kể đến như Alfrey, Putnam, Ashworth và P.J. Larkham xem di 

sản như một ngành công nghiệp và cần phải có cách thức quản lý di sản 

tương tự với cách thức quản lý của một ngành công nghiệp văn hóa với 

những logic quản lý đặc biệt, phù hợp với tính đặc thù của các di sản. Hoặc 

các nhà nghiên cứu Anh, Mỹ như Boniface, Fowler, Prentice,… thì cho 

rằng không thể không đề cập đến phát triển du lịch trong vấn đề bảo tồn và 

phát huy di sản. Cách tiếp cận của các nhà khoa học này sống động hơn, 

quan tâm di sản văn hóa để phát triển du lịch, để khẳng định tính đa dạng 

trong sáng tạo của con người. Còn các tác giả như Corner và Harvey cũng 

cho rằng việc quản lý di sản cần đặt dưới một cách tiếp cận toàn cầu hóa. 

Ngoài ra, các tác giả như Moore và Caulton cũng cho rằng cần quan tâm 

làm thế nào lưu giữ được các di sản văn hóa thông qua cách tiếp cận mới và 

phương tiện kỹ thuật mới. Nhìn chung, quan điểm lý thuyết này dựa trên cơ 

sở mỗi di sản cần phải được thực hiện nhiệm vụ lịch sử của mình ở một 

thời gian và không gian cụ thể. Khi di sản ấy tồn tại ở thời gian và không 

gian hiện tại, di sản ấy cần phát huy giá trị văn hóa - xã hội phù hợp với xã 

hội hiện nay và phải loại bỏ đi những gì không phù hợp với xã hội ấy. 

Mục đích sâu xa của bảo tồn là đưa di sản văn hóa vào cuộc sống để 

phát huy giá trị của chúng. Quan điểm trên cần phải được nhìn nhận một 
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cách linh hoạt. Nói tóm lại là bảo tồn di sản văn hóa cần phải đi kèm với 

khai thác, phát huy giá trị của nó trong đời sống. Mặt khác, việc bảo tồn 

cần phải quan tâm đến những đặc điểm xã hội trong từng thời điểm cụ thể, 

tức là phải lựa chọn để bảo tồn những gì phù hợp với thời đại. Chỉ có như 

vậy, hoạt động bảo tồn mới có ý nghĩa và có tính khả thi mà không trở 

thành lực cản đối với sự phát triển của xã hội. 

Tóm lại, bảo tồn không thể tách rời đổi mới và phát triển, bảo tồn 

không có nghĩa là giữ nguyên hoặc khôi phục lại cả những gì không còn 

thích hợp nữa, những gì đã bị đào thải. Muốn thế cần có sự chắt lọc, lựa 

chọn kỹ càng để xem xét cái gì bảo tồn nguyên vẹn, cái gì cần phải điều 

chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện nay. 

1.1.1.6. Khái niệm giá trị, giá trị văn hóa 

Giá trị trước hết là một một phạm trù triết học, chỉ sự đánh giá những 

thành quả lao động sáng tạo vật chất và tinh thần của con người. Nó có tác 

dụng định hướng, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động của xã hội nhằm 

vươn tới cái đúng, cái tốt, cái đẹp, thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

Giá trị là phạm trù riêng có của loài người, liên quan đến lợi ích vật 

chất cũng như tinh thần của con người. Bản chất và ý nghĩa bao quát của 

giá trị là tính nhân văn. Chức năng cơ bản nhất của giá trị là định hướng, 

đánh giá và điều chỉnh các hoạt động của cá nhân và cộng đồng. Giá trị gắn 

liền với nhu cầu con người. Nhu cầu của con người rất phong phú, đa dạng 

và được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Chính nhu cầu là động 

cơ thúc đẩy mạnh mẽ hành động của con người, giúp con người tạo nên 

những giá trị vật chất và tinh thần. James People và Garrick Bailey cho 

rằng: "Giá trị là cái ý tưởng về các loại mục đích hay các loại lối sống của 

một cá thể, nó được chia sẻ trong một nhóm hay trong toàn xã hội, nó được 

cá thể, nhóm hoặc toàn xã hội mong muốn hay được coi là có ý nghĩa. Đó 

là phẩm chất cơ bản cần phải có để đảm bảo con đường sống, các chuẩn tối 
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thượng chỉ đạo mọi hoàn cảnh thực tiễn. Có những giá trị có thể định lượng 

bởi một giá, nhưng cũng có những giá trị không thể định giá - vô giá: lòng 

yêu nước, tình yêu tình bạn, các tác phẩm nghệ thuật... Những hành động 

của con người vì nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu trong quá trình tồn tại của 

mình ẩn chứa các giá trị văn hóa. Khía cạnh trí tuệ, năng lực sáng tạo, khát 

vọng nhân văn của con người biểu hiện trong hoạt động sống của cá nhân, 

cộng đồng, dân tộc: ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp xã hội, giáo dục, tập quán, 

tín ngưỡng,... tạo nên nét đặc trưng của giá trị văn hóa. Nhu cầu của con 

người càng cao càng tạo điều kiện cho việc hình thành các giá trị văn hóa. 

Giá trị văn hóa là cái hình thành trong quá trình vận động của các cá nhân, 

nhóm và cộng đồng xã hội vươn tới thỏa mãn nhu cầu của mình. Do vậy, 

nói tới giá trị văn hóa là nói tới những thành tựu của một cá nhân hay một 

dân tộc đã đạt được trong quan hệ với thiên nhiên, với xã hội và trong sự 

phát triển bản thân mình; nói tới giá trị văn hóa cũng là nói tới thái độ, 

trách nhiệm và những quy tắc ứng xử của mỗi người trong quan hệ của bản 

thân với gia đình, xã hội và thiên nhiên; nói tới giá trị văn hóa cũng là nói 

tới những biểu tượng cho cái chân - thiện - mỹ. Có lẽ chỉ có những hoạt 

động thể hiện được sức mạnh bản chất con người thì mới biểu trưng được 

cho chân - thiện - mỹ mà hiện diện như những giá trị văn hóa [30]. 

1.1.2. Nội dung bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa 

1.1.2.1. Bảo tồn giá trị văn hóa trong bảo tàng 

Bảo tồn di sản văn hóa không chỉ là cất giữ cho khỏi mất tài sản, để 

giữ gìn bản sắc dân tộc một cách hình thức hoặc tự ca ngợi mình mà ý 

nghĩa hơn thế rất nhiều, bảo tồn là để phát triển, khai thác các giá trị văn 

hoá truyền thống là làm cho nó có thể sống lại, làm cho các giá trị đó tồn 

tại trong đời sống thực, năng động hoá các hình thức tồn tại của di sản văn 

hoá trên cơ sở thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội, nhờ đó mà các 

giá trị được vận hành, thâm nhập vào cuộc sống hiện tại. Và ngược lại, phát 
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huy các giá trị di sản là để đưa giá trị văn hóa đến với cộng đồng, giúp cộng 

đồng phát triển kinh tế và đáp ứng cho công tác bảo tồn di sản văn hóa 

hoàn thiện hơn. 

 Bảo tồn gắn với phát triển bền vững tức là phải đề cập vấn đề phát 

triển hướng tới con người, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của con 

người, đó là phát triển năng lực sáng tạo của con người, cải thiện chất 

lượng sống của con người (cả về vật chất lẫn tinh thần), thiết lập và củng 

cố các thiết chế văn hóa – xã hội có lợi nhất cho con người, tạo sự tham gia 

bình đẳng cho tất cả các cá nhân trong xã hội. Đó là phương thức đúng đắn 

nhất để bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Bảo tàng với những hiện vật được sưu tầm, bảo quản đã phần nào 

đóng góp vai trò của mình trong công tác bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. 

Những nét văn hóa từ bao đời, cùng với quá trình lịch sử phát triển của dân 

tộc, địa phương phần nào được phản ảnh một cách sinh động qua hiện vật 

bảo tàng. Ở một số nước trên thế giới, bảo tàng còn được coi là bộ mặt 

quốc gia. Thông qua hình ảnh tại bảo tàng, người ta thấu hiểu hơn các giá 

trị lịch sử và cách mà con người nơi đây ứng xử với nó. Công tác bảo tồn 

giá trị di sản văn hóa tại bảo tàng cho đến nay vẫn cần có nhiều định hướng 

cho phù hợp với điều kiện địa phương - đối với bảo tàng công lập và điều 

kiện kinh tế cá nhân - đối với bảo tàng tư nhân.  

1.1.2.2 Phát huy giá trị văn hóa trong bảo tàng 

Xét về bản chất, mỗi di tích hay mọi sinh hoạt nghệ thuật, lễ hội, tín 

ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, lối sống nếp sống, hoặc các tri thức 

dân gian về ngành nghề thủ công, y học, ẩm thực,... tất cả đều là những giá 

trị tồn tại dưới những dạng cái vật chất cụ thể ẩn chứa phía sau những hoạt 

động hoặc kết quả của các hoạt động tinh thần của con người trong mọi 
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mối quan hệ với tự nhiên, với xã hội và với chính bản thân mình. Những 

giá trị ấy chính là cái “hồn”, một nơi thể hiện rõ nhất những thành tựu, 

trình độ và bản sắc văn hóa của một cộng đồng tại một không gian và ở 

một thời gian nhất định. Tích lũy trong quá khứ, qua trường kỳ lịch sử các 

giá trị đó có thể trở thành một bộ phận quan trọng hợp thành vốn di sản văn 

hóa quý báu của dân tộc và có thể cũng là của cả nhân loại. Vì vậy, phát 

huy các giá trị di sản văn hóa phải biết kế thừa có chọn lọc phần “hồn” ấy, 

sáng tạo thêm, làm cho nó đó thấm sâu, lan tỏa vào đời sống cộng đồng để 

cộng đồng nhận diện được giá trị, biết trân trọng những giá trị ấy và tránh 

có cái nhìn phiến diện. Từ đó mà khơi lòng tự hào để chung tay vào bảo tồn 

di sản văn hóa của địa phương, của dân tộc và của cả nhân loại. 

Phát huy giá trị di sản văn hóa là để phát triển kinh tế, nhưng phát 

huy là phải biết kế thừa những tinh hoa của đời trước để lại. Những giá trị 

đó chính là sự đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, nếu chúng phù hợp với 

thời đại mới thì cần được phát huy, đồng thời phải biết sáng tạo thêm 

những cái mới trên nền tảng những cái truyền thống để vừa làm giàu thêm 

bản sắc văn hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cư dân 

đương đại đồng thời cũng là cơ hội để tạo ra thêm nhiều sản phẩm du lịch 

đặc trưng giúp phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. 

Việc phát huy giá trị các di sản gắn kết với khai thác tiềm năng du 

lịch là cách làm tốt góp phần vào chiến lược phát triển văn hóa, kinh tế đất 

nước. Với các chức năng của mình, bảo tàng góp phần làm thay đổi tư duy 

của công chúng trong xã hội, hướng họ tới cái chân, thiện, mỹ được lưu giữ 

qua rất nhiều thế hệ.  

1.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến bảo tàng tư nhân 
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Hệ thống các văn bản pháp lý cho phép các bảo tàng ngoai công lập 

ở nước ta được ra đời, từ thời kỳ đổi mới tham gia vào lĩnh vực bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Năm 1986 đất nước bước vào thời kỳ đổi mới kéo theo tất cả các 

ngành, nghề, lĩnh vực cũng bước vào thời kỳ đổi mới mở cửa. Ngành bảo 

tàng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Cùng với việc đổi mới hoạt động 

của các bảo tàng nhằm thu hút khách tham quan đến với bảo tàng, phục vụ 

nhu cầu xã hội, thưởng thức văn hóa bảo tàng ngày càng cao của công 

chúng, Đảng và Nhà nước ta cho phép xây dựng nhiều bảo tàng mới, hiện 

đại, thuộc nhiều loại hình khác nhau như: Bảo tàng Hồ Chí Minh (1990), 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1990), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 

(1996), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1997)... Theo số liệu thống kê của 

Cục Di sản văn hóa: trước năm 2006 cả nước chỉ có 115 bảo tàng, trong đó có 7 

bảo tàng quốc gia, 6 bảo tàng chuyên ngành, 78 bảo tàng ở các tỉnh, thành phố 

và 25 bảo tàng thuộc lực lượng vũ trạng do Bộ Quốc phòng quản lý. 

Thực tế lịch sử ngành bảo tồn – bảo tàng Việt Nam và các số liệu 

phát triển bảo tàng trên đây cho thấy các bảo tàng ở nước ta ra đời tương 

đối muộn, gồm nhiều loại hình khác nhau, phần lớn thuộc quyền sở hữu, 

quản lý của nhà nước, chưa xuất hiện loại hình bảo tàng do các cá nhân, tổ 

chức nào quản lý và sở hữu. Trong suốt thời gian dài với nhiệm vụ phục vụ 

mục đích chính trị, tư tưởng, bảo tàng góp phần vào công cuộc xây dựng 

đất nước, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, do vậy Nhà nước chú trọng tập 

trung xây dựng các bảo tàng công lập mà chưa có một quy chế nào quy 

định và cho phép thành lập bảo tàng ngoài công lập chính vì vậy chưa một 

bảo tàng của tư nhân nào được ra đời. 

Trong thời kì đổi mới với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước 

ta, nền kinh tế của đất nước đã phát triển mạnh mẽ và đời sống vật chất 

cũng như tinh thần của nhân dân được nâng lên, từ đó nhu cầu thưởng thức 
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văn hóa của công chúng cũng phát triển theo. Lúc này ở nước ta nhiều nhà 

sưu tập tư nhân với các bộ sưu tập thuộc các loại hình khác nhau đã xuất 

hiện và được giới thiệu trước công chúng. Nhiều hội sưu tầm được thành 

lập như hội cổ vật Thanh Hoa (Thanh Hóa)... trong đó quy tụ nhiều nhà sưu 

tư nhân nổi tiếng như Dương Phú Hiến, Phan Đình Nhân, Đào Phan Long, 

Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đình Sử ... Các bộ sưu tập hiện vật của họ lên 

tới hàng ngàn hiện vật, trong đó có nhiều cổ vật, di vật vô giá. Với mục 

đích sưu tầm cổ vật nhằm thỏa mãn nhu cầu sở thích cá nhân đồng thời góp 

phần bảo tồn một loại hình di sản văn hóa của dân tộc, đến thời điểm này 

đứng trước nhu cầu đòi hỏi của xã hội, của công chúng. Tuy nhiên họ chưa 

tìm được một “chìa khóa” nào để có thể mở kho di sản văn hóa quý giá của 

mình để đưa đến công chúng, giới thiệu với bạn bè quốc tế, bởi vì luật pháp 

Việt Nam lúc này chưa cho phép làm điều đó. Cách duy nhất họ có thể 

“khoe” một số cổ vật của mình bằng cách phối kết hợp với một số bảo tàng 

công lập để tổ chức trưng bày cổ vật. Trong khi đó họ mong muốn chính là 

đươc phép giới thiệu các sưu tập dưới hình thức bảo tàng – mà bảo tàng 

này do chính họ xây dựng, điều hành và quản lý. 

Ban hành Luật Di sản văn hóa, bước ngoặt hết sức quan trọng tạo cơ 

sở cho sự hình thành của các bảo tàng ngoài công lập ở nước ta đó là sự ra 

đời của Luật di sản văn hóa năm 2001. Luật di sản văn hóa được ban hành 

đã cụ thể hóa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi cho tiến trình dân chủ văn hóa và xã hội hóa các hoạt động 

về bảo tồn, quản lý, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, mở rộng 

phạm vi điều chỉnh ra cả di sản văn hóa phi vật thể. 

Luật di sản văn hóa của nước ta đã điều chỉnh các lĩnh vực hoàn toàn 

mới và hoàn thiện nâng cao những vấn đề đã được quy định trong các văn 

bản quy phạm pháp luật trước đây cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ 

quốc tế. Những nội dung được cụ thể hóa qua các quy định của Luật di sản 
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văn hóa tạo nguồn động lực giúp cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy di sản 

văn hóa dân tộc có những bước phát triển theo hướng mới. 

Lần đầu tiên trong lịch sư sự nghiệp bảo tồn - bảo tàng Việt Nam, 

một văn bản có tính chất pháp lý cao nhất là Luật di sản văn hóa, trong đó 

tại điều 6 ghi rõ việc công nhận nhiều hình thức sở hữu khác nhau về di sản 

văn hóa: sở hữu nhà nước, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu chung 

của cộng đồng, sở hữu tư nhân. Đồng thời xác định rõ quyền và nghĩa vụ 

của các tổ chức cá nhân đối với di sản văn hóa. 

Luật di sản văn hóa cũng là văn bản pháp lý đầu tiên đề cập tới việc 

mua bán, trao đổi các di vật, cổ vât trên lãnh thổ Việt Nam, vấn đề đưa các 

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài nhằm nghiên cứu, bảo quản và 

giao lưu văn hóa. Đặc biệt Luật di sản văn hóa đã đề cập tới vấn đề cho phép 

xây dựng bảo tàng của tư nhân. Với sự cho phép này, từ nay bảo tàng Việt Nam 

có thêm một loại hình hoàn toàn mới: bảo tàng thuộc sở hữu của tư nhân, song 

song tồn tại và hoạt động với hệ thống các bảo tàng công lập. 

Ngày 11/11/2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

92/2002/NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn 

hóa. Trong Nghị định này, tại Điều 36 và Điều 37 đã qui định rõ tổ chức và 

hoạt động của bảo tàng tư nhân cũng như quyền hạn và nghĩa vụ của loại 

hình bảo tàng này. Theo Nghị định này, bảo tàng tư nhân được hiểu như 

sau: Bảo tàng tư nhân là bảo tàng thuộc sở hữu của một hoặc nhiều cá nhân 

hoặc liên kết giữa các cá nhân với tổ chức có vốn đầu tư không phải vốn 

của nhà nước. Và: Bảo tàng tư nhân hoạt động theo quy định của pháp luật 

và phải phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam [10]. 

Việc Luật Di sản văn hóa và Nghị định hướng dẫn thi hành đề cập 

tới và cho phép xây dựng bảo tàng ngoài công lập là một bước tiến lớn tạo 

điều kiện đa dạng hóa loại hình bảo tàng ở Việt Nam. Điều này cho thấy 
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chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề xã hội hóa hoạt động của 

bảo tàng cũng như xã hội hóa loại hình của bảo tàng: từ việc chỉ có các bảo 

tàng thuộc quyền quản lý của Nhà nước đến nay đã ra đời loại hình bảo 

tàng thuộc quyền sở hữu của tư nhân. 

Ngay sau khi Luật Di sản văn hóa cho phép, bảo tàng ngoài công lập 

đầu tiên xuất hiện đó là Bảo tàng cổ vật Hoàng Gia thuộc công ty cổ phần 

du lịch Hoàng Gia (Hạ Long – Quảng Ninh) vào tháng 9/2002. Bảo tàng ra 

đời trên cơ sở bộ sưu tập của ông Đào Danh Hiến. Bảo tàng cổ vật Hoàng 

Gia xây dựng trong khuôn viên của công viên Hoàng Gia, tổng diện tích 

trưng bày là 600m2. Số hiện vật được trưng bày khoảng 300 hiện vật, đó là 

các sưu tập tiêu biểu, đặc sắc như: sưu tập gốm Việt – Hoa, sưu tập điêu 

khắc Chăm, sưu tập đồ gỗ mỹ thuật, sưu tập các hiện vật và mộ Hán.... Các 

sưu tập này được chia thành hai phần trưng bày: Khu thứ nhất trưng bày về 

sưu tập gốm Việt – Hoa, sưu tập điêu khắc Chăm, tượng và đồ gỗ mỹ thuật; 

Khu thứ hai trưng bày các hiện vật, hình ảnh về mộ Hán... 

Sau một thời gian ngắn hoạt động, đến những năm 2006 – 2007, bảo 

tàng này đã tự đóng cửa, di chuyển hiện vật đi nơi khác do hoạt động 

không có hiệu quả, không thu hút được khách tham quan. 

Trên thực tế mặc dù đã được Luật Di sản văn hóa cho phép nhưng 

các nhà sưu tập tư nhân muốn thành lập bảo tàng của riêng mình vẫn gặp 

phải những khó khăn nhất định như về thủ tục đăng kí, quyền hạn và nghĩa 

vụ, chế độ quản lý các bảo tàng này chưa được cụ thể hóa. Do vậy, ngày 

31/12/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 

18/2010/TT-BVHTTDL Quy định về Tổ chức và hoạt động của bảo tàng. 

Thông tư này được áp dụng đối với cả bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài 

công lập [22]. 

1.3. Sự ra đời của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 
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Quyết định thành lập bảo tàng  Cổ vật Võ Hằng Gia đã căn cứ vào 

các điều luật và nghị định sau: 

Luật Di sản văn hoá được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 29-6-2001; 

- Nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa; 

- Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt 

động của bảo tàng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; 

- Chỉ thị 84/2008/CT-BVHTTDL ngày 3-11-2008 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch Về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc 

đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân. 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã căn cứ vào nội dung sau: 

Căn cứ luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính 

phủi quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Di sản Văn hóa; 

Căn cứ quyết định số 09/2004/QĐ-VHTT ngày 24/02/2004 của Bộ 

Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc Ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng tư nhân; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ 

trình số 54/TTr-SVHTT&DL ngày 10/3/2010 

Đã ra quyết định cho phép thành lập bảo tàng tư nhân: Bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia 

Tên giao dịch quốc tế: Vo Hang Gia antiques museum. 

Diện tích: 600m2 

Địa chỉ: Khu biệt thự nhà vườn, số 67 đường Đào DuyTừ phố 11 

phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình [Phụ lục 1]. 
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Nhiệm vụ của bảo tàng: Theo bản quy chế làm việc của bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia ngày 30/8/2010 của Giám đốc bảo tàng thì bảo tàng có 

các nhiệm vụ sau đây: 

- Sưu tầm hiện vật bằng các hình thức mua bán, trao đổi, tặng cho, 

thừa kế và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng sưu tập cho bảo tàng và sở hữu hợp pháp 1 hoặc nhiều 

sưu tập hiện vật. 

- Đưa hiện vật đi trưng bày, triển lãm tại nước ngoài theo quy định 

của luật Di sản văn hóa và các quy định khác có liên quan. 

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa phù hợp với nội dung 

hoạt động bảo tàng và quy định của pháp luật [Phụ lục 1]. 

Về quyền và nghĩa vụ: 

Thứ nhất, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa – thông 

tin và các bảo tàng nhà nước hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ 

bảo tàng 

- Được huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ hoạt 

động của bảo tàng 

- Được xếp hạng bảo tàng theo quy định của pháp luật. 

- Được tham gia các tổ chức nghề nghiệp về bảo tàng ở trong nước 

và quốc tế theo quy định của pháp luật 

Thứ hai, về nghĩa vụ bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia có các nghĩa vụ 

sau: 

- Mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, hưởng thụ văn 

hóa của công chúng. Đảm bảo tối thiểu là 16 giờ trong 1 tuần 

- Thực hiện các chuyên môn về bảo quản, trưng bày và phát huy 

giá trị sưu tập hiện vật của bảo tàng. 
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- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa 

thông tin và các bảo tàng khác trong hoạt động bảo vệ, phát huy 

di sản văn hóa. 

- Thưc hiện chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về văn hóa – thông tin [Phụ lục 1]. 

Về công trình bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia: hiện nay không gian bảo 

tàng diện tích là 600m2 bao gồm tòa nhà bảo tàng 5 tầng được xây 

dựng trên diện tích 300m2. Tầng 1, 2, 3 của bảo tàng được dành để 

trưng bày thường xuyên các sưu tầm cổ vật khác nhau và đồng thời 

cũng là nơi làm việc của cán bộ nhân viên trong bảo tàng; tầng 4, 5 

được sử dụng làm kho bảo quản cổ vật. 

Số lượng hiện vật khoảng trên 10. 000 cổ vật, trong đó có thể chia 

thành nhiều nhóm khác nhau. Với niềm đam mê về cổ vật, ông Nguyễn Thế 

Võ chủ yếu sưu tầm các món cổ vật có tuổi hơn 1000 năm về trước. Cho 

đến nay, các bộ sưu tập của bảo tàng cũng tương đối phong phú như: Thạp 

đồng; Trống đồng Đông Sơn; Vũ khí Đông Sơn; Bộ sưu tập gốm Lý-Trần-

Lê; Tiền kim khí Việt Nam; Bộ sưu tập ngọc cổ… 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia ra đời từ niềm đam mê sưu tầm cổ vật 

của ông Nguyễn Thế Võ người Ninh Hòa, Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau 

một thời gian tìm tòi, sưu tập; ông Nguyễn Thế Võ đã xin cấp phép thành 

lập bảo tàng tư nhân: bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. 

Hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia với mục đích lưu giữ, 

phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc thông qua các cổ vật sưu tầm được. 

Mỗi một hiện vật đều mang trong mình nhưng gá trị di sản văn hóa riêng, 

nhưng tôn chỉ của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia luôn đặt ưu tiên với Cổ 

vật. Theo ông Nguyễn Thế Võ, những Cổ vật không chỉ mang trong nó 

những giá trị về văn hóa, lịch sử dân tộc mà hơn nữa nó có tính nghệ thuật, 

giá trị kinh tế hơn hẳn các hiện vật khác. 
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Hiện nay 100% cổ vật của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã được Sở 

VH-TT&DL qua thẩm định, 50% trong số đó được Hội đồng tư vấn và 

giám định cổ vật (Bảo tàng lịch sử Việt Nam) thẩm định. Hiện nay, Bảo 

tàng đã kiểm kê và đánh số đăng ký hơn 300 hiện vật, lập hồ sơ cho 136 

hiện vật. Các hồ sơ hiện vật được lưu trữ bằng văn bản in, đồng thời được 

“số hóa” trong phần mềm chương trình “Quản lý hiện vật” của Cục Di sản 

văn hóa để quản lý trên máy vi tính. 

Qua nhiều năm tổ chức và hoạt động, bảo tàng đã thực hiện được rất 

nhiều cuộc trưng bày, triển lãm, tham gia trưng bày cùng Hội Cổ vật Kim 

Sơn tỉnh Ninh Bình, Hội cổ vật Thiên Trường tỉnh Nam Định, hội cổ vật 

Hà Nội và các tỉnh bạn, sưu tầm, hiến tặng nhiều hiện vật quý cho các tổ 

chức và cá nhân. Đây cũng là một trong những hoạt động chính của bảo 

tàng. Đặc biệt là hoạt động tổ chức trưng bày cổ vật kỷ niệm 1000 năm 

Thăng Long - Hà Nội. 

Bảo tàng cũng đã xây dựng đề cương và dàn dựng trưng bày hiện vật 

trên diện tích khoảng 100m2 với nhiều chủ đề khác nhau. Là một bảo tàng 

tư nhân, những sưu tập và trưng bày của bảo tàng đều xuất phát từ những 

đam mê và sở thích của ông Nguyễn Thế Võ - giám đốc bảo tàng. Theo sự 

giới thiệu của ông, cổ vật có tuổi thọ lớn nhất là 4.500 năm và thấp nhất là 

100 năm. Khi Luật Di sản văn hóa có hiệu lực, quyết tâm thành lập bảo 

tàng càng thôi thúc ông nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết về: kinh tế, 

số lượng cổ vật, xây dựng địa điểm… Và ông Võ đã đưa toàn bộ số cổ vật 

đi giám định để có sự công nhận chính thức từ phía cơ quan quản lý Nhà 

nước. .  

Trong mỗi năm học, Bảo tàng đã mở cửa phục vụ tham quan, học tập 

cho hàng nghìn lượt sinh viên, giảng viên đang học tập; tạo môi trường 

nghiên cứu, thực tập hiệu quả cho rất nhiều sinh viên các chuyên ngành 

như Khảo cổ học, Bảo tàng học và Di sản, Nhân học, Văn hóa học, Lịch sử 
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Việt Nam, Di sản văn hóa,… ở trong và ngoài tỉnh có những đam mê, 

nghiên cứu về cổ vật. Bảo tàng cũng đã tạo điều kiện cho các cơ quan 

truyền thông giới thiệu về các hiện vật độc đáo tại bảo tàng (Báo Ninh 

Bình, Đài Truyền hình Ninh Bình, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên,...). Đặc 

biệt, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia hàng năm cũng tiếp đón 100 đến 200 

lượt khách là người nước ngoài tới giao lưu, trao đổi và học tập kinh 

nghiệm về cổ vật như: Đài Bắc, Trung Quốc, Pháp, Nhật, Thái Lan.  

1.4. Vai trò của bảo tàng ngoài công lập và bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

nói riêng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa là trách nhiệm của toàn xã 

hội; bên cạnh vai trò quản lý thống nhất của nhà nước, các tổ chức và cá 

nhân trong xã hội giữ vị trí hết sức quan trọng. Nhà nước và xã hội là 2 lực 

lượng, 2 mặt hợp thành trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa, có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau. Thực tiễn đã 

chứng minh rằng, không có sự tham gia của xã hội, không khơi dậy và phát 

huy được ý thức trách nhiệm và tiềm năng của xã hội, chỉ bằng nhà nước 

không thôi thì không thể làm tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa. 

Xu hướng hiện đại “bảo tàng hóa” di sản văn hóa theo nghĩa rộng là 

bảo tồn và phát huy tất cả các di sản văn hóa đã được đưa ra khỏi môi 

trường tồn tại ban đầu và đặt trong một môi trường nhân tạo do con người 

tổ chức ra - đó là các bảo tàng. Còn theo nghĩa hẹp là một phương án tối ưu 

và hiện đại, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trực tiếp ngay 

trong môi trường sinh thái nhân văn, nơi di sản văn hóa được sáng tạo ra, 

hiện đang tồn tại gắn bó với cộng đồng cư dân là chủ thể của những di sản 

văn hóa ấy: một “bảo tàng sống – tại chỗ”, bao gồm trong đó tự nhiên, con 

người và di sản văn hóa vật thể – phi vật thể. 
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Bảo tàng tư nhân như Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia - một trong 

những đơn vị có đóng góp không nhỏ trong quá trình bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa Việt. Cùng với hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm 

kê những cổ vật, hiện vật lưu giữ giá trị văn hóa dân tộc, hoạt động thuyết 

minh cũng đem đến cho công chúng một cái nhìn khái quát, tổng thể khi 

đến với bảo tàng. Một cán bộ thuyết minh của bảo tàng ngày nay cần phải 

đạt tới một trình độ nhất định: Không chỉ có kiến thức chung, đủ rộng, đủ 

bao quát về các bộ sưu tập của bảo tàng mà còn phải có kiến thức đủ sâu về 

những hiện vật cơ bản, như vậy mới có thể đáp ứng được đòi hỏi ngày càng 

cao về chất lượng phục vụ của bảo tàng. Việc xưa nay chúng ta chưa quan 

tâm đầy đủ để khai thác hết được những giá trị di sản văn hóa trên các hiện 

vật của bảo tàng và di tích là một hạn chế đáng tiếc. Trong chiến lược phát 

triển của mình, các bảo tàng và di tích cũng cần quan tâm thêm đến đầy đủ 

các tiêu chí khi tuyển dụng và đào tạo cán bộ chuyên môn nghiên cứu sưu 

tầm và cán bộ thuyết minh bảo tàng. Các bảo tàng, di tích, thư viện chính là 

những thiết chế văn hoá có điều kiện tham gia làm tốt việc gìn giữ, bảo tồn 

và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Nếu như trước mắt, việc đào tạo, bồi 

dưỡng thêm kiến thức cho các cán bộ nghiên cứu, sưu tầm và cán bộ thuyết 

minh của bảo tàng và di tích chưa thể một sớm một chiều thực hiện được 

ngay, thì ít ra, cũng nên tiến hành thống kê, đánh giá, xác định những giá trị 

của di sản văn hóa của các hiện vật ở cơ sở mình đang có để khai thác, phát 

huy. Có thể ví, những giá trị của di sản văn hoá này, nếu cứ để ngủ quên 

trong các kho của bảo tàng và di tích ở khắp nơi thì cũng giống như những 

viên ngọc ru - bi, kết tinh hàng triệu năm của trời đất, không được khai thác 

và qua bàn tay con người chế tác, làm cho hoàn thiện, long lanh thêm thì 

chúng cũng sẽ mãi mãi chỉ là những vật vô tri vô giác nằm sâu trong lòng 

đất một cách vô dụng mà thôi. 
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Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia với các chức năng nhiệm vụ tương 

đương như một bảo tàng công lập, cũng có những đóng góp giống như vậy 

trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Việc các 

nhà sưu tập cá nhân bỏ công sức, tiền bạc của mình ra để sưu tập được rất 

nhiều hiện vật có giá trị cả về kinh tế, văn hóa đã chứng minh cho động thái 

bảo tồn đó. Dưới ánh sáng của công cuộc đổi mới, các giá trị di sản văn hóa 

dân tộc cũng dần được nâng cao vị thế, được đánh giá và có các hoạt động 

bảo tồn phát huy một cách đúng mực. Ngày nay, có rất nhiều bảo tàng tư 

nhân được thành lập với mục đích và nhiệm vụ đó. Công chúng đến với 

bảo tàng sẽ được tiếp cận trực tiếp với những hiện vật mang đậm tính lịch 

sử. Và thường thì các bộ sưu tập cá nhân bao giờ cũng xuất phát từ đam mê 

cá nhân nên nó mang một phong cách rất riêng mà không hề bị trùng lặp, 

nhàm chán. 

Vai trò của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia trong sự nghiệp bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa: 

Là một bảo tàng tư nhân, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng có vai 

trò quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

dân tộc. So với nhiều bảo tàng tư nhân khác: rộng lớn về quy mô, thì Bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia chủ yếu sưu tầm về cổ vật, nên diện tích trưng 

bày không rộng lớn, nhưng hết sức giá trị về kinh tế, văn hóa, lịch sử… 

Những đóng góp của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia trong việc cung cấp 

thêm thông tin, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, văn hóa truyền thống…trong 

cộng đồng là điều không thể phủ nhận. 

Lý luận bảo tàng học hiện đại đặt ra yêu cầu phải thông qua việc 

nghiên cứu toàn diện các hiện vật để xác định rõ các mặt giá trị văn hoá phi 

vật thể đang ẩn chứa trong từng kỷ vật gắn với lịch sử văn hóa dân tộc. Chỉ 

khi nào nắm vững được các mặt giá trị phi vật thể ấy thì cán bộ bảo tàng 

mới thực sự có những đóng góp xứng đáng vào việc giáo dục, bồi dưỡng lý 
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tưởng, hoài bão, nhân cách sống cho thế hệ trẻ, để họ nhận thức và cố gắng 

đóng góp sức mình trong công cuộc xây dựng đất nước bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa dân tộc. Một bộ sưu tập cá nhân, một bảo tàng tư 

nhân không thể chuyển tải hết, đánh giá hết giá trị to lớn của di sản văn 

hóa. Vì vậy, phải có cái nhìn khách quan, toàn diện từ đó mới hiểu được 

vai trò của bảo tàng tư nhân trong xã hội ngày nay. 

Nhưng để khuyến khích bảo tàng tư nhân phát triển, đáp ứng được 

nhu cầu của công chúng thì rất cần sự chung tay giúp sức của các bên liên 

quan, từ phía các tổ chức, bộ, ngành cho tới các bảo tàng công lập. Vai trò 

của truyền thông cũng rất quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá cho 

bảo tàng ngoài công lập. Tuy nhiên, để tồn tại được lâu dài, điều quan trọng 

vẫn ở nội lực của bảo tàng tư nhân. Nói như PGS.TS. Đặng Văn Bài “để 

bảo tàng không khô cứng và trở thành điểm đến thì đó phải là bảo tàng của 

tương lai. Bảo tàng phải là nơi gắn kết giữa quá khứ và hiện tại chứ không 

đơn thuần chỉ là nơi lưu giữ hiện vật” [36]. 

Lâu nay, chúng ta đề cập nhiều tới khái niệm cộng đồng chung tay 

gìn giữ di sản. Vì thế phát triển bảo tàng tư nhân cũng chính là một cách xã 

hội hóa bảo tồn di sản văn hóa. Xét một cách biện chứng thì bảo tồn văn 

hóa không có nghĩa là việc  xây dựng phòng trưng bày. Việc trưng bày sưu 

tập chỉ là một hình thức, còn để lâu dài và bền vững thì phải làm cho cộng 

đồng nhận thức được hết những giá trị di sản người ta nắm giữ, để nâng niu 

gìn giữ và truyền lại cho con cháu... 

Tại Hội thảo Giải pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh 

hoa văn hóa nhân loại trong thời kỳ hội nhập và phát triển do Bộ VHTTDL 

tổ chức ngày 20/4/2017 tại Hà Nội đã có ý kiến cho rằng: “Để gìn giữ các 

di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số, mỗi đồng bào phải là 

một nhà sưu tầm phong tục, tập quán, vốn văn hóa của dân tộc mình.” [35]. 
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Và ý kiến này đã phù hợp hiện nay với Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh 

Ninh Bình. 

Tiểu kết chương 1 

Tại chương 1 của luận văn đã trình bày và phân tích cơ sở lý luận 

quan trọng bao gồm hệ thống một số khái niệm liên quan cùng nội hàm của 

chúng như khái niệm di sản văn hóa, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi 

vật thể, di vật, cổ vật, bảo tàng, bảo tàng tư nhân/bảo tàng ngoài công lập. 

Cùng với nội dung trên đây, luận văn còn trình bày và phân tích về 

vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa bao gồm khái niệm bảo tồn 

và quan điểm bảo tồn di sản văn hóa, khái niệm giá trị và việc phát huy giá 

trị di sản văn hóa. 

Một nội dung quan trọng không thể thiếu được đã được trình bày và 

phân tích tổng quan về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình từ chủ 

trương chính sách của Đảng, Nhà nước về thành lập bảo tàng ngoài công 

lập/bảo tàng tư nhân, sự ra đời của một số bảo tàng ngoài công lập ở Việt 

Nam, đi sâu phân tích sự ra đời của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia với chức 

năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự đnag làm việc tại các phòng 

chức năng cụ thể. Đồng thời luận văn còn phân tích, khẳng định vai trò của 

bảo tàng ngoài công lập nói chung và bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia trong 

sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. 
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Chương 2 

 THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN 

HÓA CỦA BẢO TÀNG CỔ VẬT VÕ HẰNG GIA 

2.1. Chủ thể quản lý Nhà nước 

2.1.1. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

Là cơ quan đứng đầu một tỉnh quản lý các vấn đề kinh tế, văn hóa, 

xã hội, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành các quyết định, chính sách liên 

quan tới công tác trao đổi, mua bán, giao lưu về cổ vật đối với các đối 

tượng cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Chính vì vậy, các hoạt động 

giao lưu, trao đổi, mua bán của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần thực hiện 

theo đúng các chỉ đạo, quy định của tỉnh. Các cá nhân, tổ chức người nước 

ngoài và các tỉnh khác trong nước tới giao lưu, trao đổi, mua bán đối với 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng cần thực hiện theo đúng các quy định 

này. 

Theo Luật Di sản văn hóa Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết 

định rất chi tiết quy định về việc thành lập bảo tàng tư nhân trên địa bàn 

của mình quản lý. Ngày 18/03/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (Ông 

Bùi Văn Thắng) đã ký quyết định thành lập bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia 

do ông Nguyễn Thế Võ đứng tên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

cho đến nay. Ngoài ra, các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng cổ 

vật cũng được sự quan tâm theo dõi của UBND tỉnh Ninh Bình. Các quyết 

định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhằm đảm bảo cho công tác bảo 

tồn và lưu giữ di sản văn hóa dân tộc có hiệu quả và phù hợp với hoàn cảnh 

xã hội hiện nay của đất nước cũng như địa phương. 

2.1.2. Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình 

Theo điều 32 Luật Di sản văn hóa năm 2001 được Sửa đổi, bổ sung 

năm 2009 thì trước khi Chủ tịch UBND ký quyết định thành lập bảo tàng tư 

nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cần phải xác nhận điều kiện đối 
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với việc thành lập bảo tàng tư nhân. Quán triệt nội dung Luật Di sản văn 

hóa này trước khi ký quyết định thành lập bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

tỉnh Ninh Bình giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã có bản xác nhận đủ 

điều kiện để thành lập bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia do ông Nguyễn Thế 

Võ đứng đầu. Từ đó cho đến nay, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã và 

đang chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện việc 

quản lý Nhà nước đối với hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. 

Mục đích giúp cho hoạt động của bảo tàng này theo đúng với các quy định 

của pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Trên thực tế, việc sưu tầm cổ vật về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã 

và đang được đăng ký tại Sở Văn hóa và Thể thao nhằm tăng cường công 

tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Hơn nữa, mặc dù là các hoạt 

động của một bảo tàng tư nhân nhưng liên quan tới di sản văn hóa dân tộc 

nên đã có sự giám sát chặt chẽ của một cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền và chuyên môn như Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình. 

2.1.3. Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 

Bảo tàng tỉnh Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp văn hóa thuộc Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình có chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, sưu 

tầm, kiểm kê, bảo quản và giáo dục tuyên truyền, phát huy giá trị của các di 

sản lịch sử văn hóa và thiên nhiên tỉnh Ninh Bình.  

Theo quyết định số 14/05/2008/QĐUBND ngày 24/07/2008 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã ghi rõ: Bảo tàng tỉnh Ninh 

Bình có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các bảo tàng tư 

nhân, nhà truyền thống của các huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị 

trấn và các cơ quan ban ngành trong tỉnh. 
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Cụ thể: Bảo tàng tỉnh thực hiện nhiệm vụ đã được quy định trong 

văn bản trên đã cử cán bộ bảo tàng đến bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

hướng dẫn về nghiệp vụ bảo quản Cổ vật theo chất liệu, tiến hành bảo quản 

định kỳ và xử lý những cổ vật có chất liệu gỗ, đồng, gốm, sứ… 

Năm 2010, cán bộ trưng bày của bảo tàng tỉnh Ninh Bình dưới sự chỉ 

đạo của ban giám đốc đã phối hợp với bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia thực 

hiện trưng bày sưu tập cổ vật thời Đinh – Tiền Lê – Lý Trần phục vụ lễ hội 

Cố đô Hoa Lư. 

2.1.4. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia 

Căn cứ vào quy chế làm việc của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia ngày 

30/08/2010, thì cơ cấu tổ chức hiện nay của bảo tàng gồm có: 

- Ban giám đốc gồm có: 

1. Ông Nguyễn Thế Võ – Giám đốc 

2. Nguyễn Kiếm Anh – Phó giám đốc 

Các phòng chức năng gồm có: 

- Phòng hành chính: 

1. Nguyễn Minh Công: Cử nhân kế toán Đại học Công đoàn. 

- Phòng nghiệp vụ: 

1. Phụ trách thuyết minh: Đặng Văn Thi – Cử nhân công nghệ 

thông tin đại học FPT 

2. Phụ trách bảo quản: Trần Thị Hằng – Cử nhân  

3. Nhân viên: Nguyễn Văn Thạo 

4. Nhân viên: Nguyễn Ninh Công 

5. Nhân viên: Nguyễn Văn Nhất 

6. Nhân viên: Mai Văn Sơn 

7. Nhân viên: Nguyễn Văn Thịnh [Phụ lục 2 - phỏng vấn ông 

Nguyễn Thế Võ - giám đốc bảo tàng]. 
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Không giống như bảo tàng công lập với các hình thức chia phòng 

ban và thành lập hội đồng khoa học cụ thể. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia 

có chia thành hai phòng chức năng là hành chính và nghiệp vụ, nhưng về 

cơ bản, các công tác của bảo tàng đòi hỏi mọi người phải tận tâm, học hỏi 

và chia sẻ các công việc với nhau nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Các nhân 

viên tham gia từng công việc cụ thể theo sự điều động của chính giám đốc. 

Chính vì vậy, tất cả các nhân viên đều cần trang bị cho mình những kiến 

thức về cổ vật nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc, thực hiện được các 

thao tác chính trong hoạt động bảo tàng như: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, 

bảo quản, trưng bày, tuyên truyền. Sáu khâu công tác này được các nhân 

viên trang bị dần theo thời gian học hỏi, chính vì vậy, trình độ, khả năng 

của các nhân viên không đánh giá theo bằng cấp mà chủ yếu là kinh 

nghiệm và sự nhanh nhạy của cá nhân. Đây chính là một trong những điểm 

khác biệt giữa bảo tàng tư nhân/ngoài công lập so với các bảo tàng công 

lập, được sự bảo trợ của nhà nước.  

Về cơ cấu, tổ chức nhân sự tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia theo sơ 

đồ sau:  

Sơ đồ 1: Cơ cấu nhân sự bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

 

 

 

 

 

 

 

Tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, tất cả các công việc đều được 

thông qua sự chỉ đạo của giám đốc – người chịu trách nhiệm cao nhất cả về 

mặt chuyên môn lẫn pháp lý của tất cả các hoạt động. Phó giám đốc có 
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Phòng Nghiệp vụ 
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trách nhiệm giúp việc cho giám đốc ở các công việc chuyên môn và quản 

lý các hoạt động của bảo tàng khi giám đốc phải đi công tác không có mặt 

tại bảo tàng được. Hai phòng hoạt động song song với nhau và nhận sự chỉ 

đạo từ giám đốc là chính. 

- Phòng hành chính tổng hợp thực hiện các công tác liên quan về mặt 

tài chính, đề xuất trang thiết bị vật tư phục vụ cho công tác bảo quản, trưng 

bày của bảo tàng, thực hiện công tác báo cáo tình hình tài chính theo yêu 

cầu của giám đốc.  

- Phòng nghiệp vụ thực hiện công việc bảo quản, tham gia tổ chức 

các hoạt động trưng bày, tuyên truyền, giao lưu cổ vật với các đơn vị khác 

mà bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tham gia. Các nhân viên của phòng 

nghiệp vụ có quyền trực tiếp đề xuất ý kiến tham mưu cho giám đốc nhằm 

giúp các hoạt động của bảo tàng có hiệu quả hơn. Hoạt động này của bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia về cơ bản là khác với các bảo tàng công lập khác: 

chủ yếu đề cao hiệu quả chất lượng công việc mà không quá câu nệ vào 

tiểu tiết, quy định. [Phụ lục 2 - phỏng vấn ông Nguyễn Kiếm Anh - phó 

giám đốc bảo tàng]. 

- Công tác thẩm định giá trị của cổ vật chủ yếu được giám đốc và 

phó giám đốc đảm nhiệm. Khi xác định giá trị của cổ vật không chỉ làm rõ 

giá trị về văn hóa, lích sử của chúng mà còn liên quan tới vấn đề kinh tế, 

giá trị trao đổi và ảnh hưởng tới hoạt động của bảo tàng. Vì thế, đây là một 

trong những khâu rất quan trọng cần có sự chuyên tâm, kinh nghiệm và cái 

nhìn sắc sảo của hai lãnh đạo này. 

Đa số các nhân viên của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đều học hỏi 

kinh nghiệm làm nghề từ chính cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Họ 

cũng như giống giám đốc bảo tàng, đến với cổ vật bằng niềm đam mê, sở 

thích. Đây cũng là một ưu điểm giúp cho họ có được niềm hăng say với 

công việc. Tuy nhiên, không được đào tạo một cách bài bản như nhân viên, 
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cán bộ của bảo tàng công lập, nên họ cũng gặp không ít khó khăn trong làm 

nghề bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổ vật. Hiện nay, các phòng trong 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia làm việc theo pháp luật và chức năng nhiệm 

vụ được giao, phấn đấu đạt chất lượng và hiệu quả cao, ngăn ngừa và đấu 

tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia làm 

việc theo chế độ thủ trưởng, giám đốc bảo tàng chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và UBND tỉnh Ninh Bình về hoạt động của bảo tàng mình và việc 

thực thi nhiệm vụ của nhân viên theo quy định của pháp luật.  

Giám đốc có trách nhiệm ký hợp đồng với người lao động về chuyên 

môn nghiệp vụ làm công việc liên quan đến cổ vật, ký hợp đồng công việc 

với người lao động làm công tác bảo vệ, vệ sinh các khu vực trong bảo 

tàng. Trực bảo vệ 24/24h. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản. Người bảo vệ 

có nhiệm vụ theo dõi và quản lý khách vào ra bảo tàng [Phụ lục 1]. 

2.2. Thực trạng bảo tồn di sản văn hóa 

Dưới góc độ bảo tàng học, bảo tàng là một thiết chế văn hóa đặc thù 

có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo 

dục, tuyền truyền phát huy giá trị di sản văn hóa trong bảo tàng cho công 

chúng và cộng đồng xã hội.  

Về hoạt động bảo tồn di sản văn hóa trong bảo tàng gồm có: hoạt 

động nghiên cứu, sưu tầm hiện vật bảo tàng – là một bộ phận của di sản 

văn hóa; hoạt động kiểm kê tư liệu hóa và bảo quản nhằm kéo dài “tuổi 

thọ” cho hiện vật bảo tàng. 

2.2.1. Nghiên cứu - sưu tầm di sản văn hóa 

Với sự ra đời của Luật Di sản văn hóa (2001) và hàng loạt những nỗ 

lực khác của các cấp, các ngành trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa trong những năm qua, nhận thức của toàn xã hội và vai trò của 

di sản văn hóa cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn giá trị di sản văn 

hóa đã được cải thiện đáng kể. Công tác bảo tồn tại các bảo tàng công lập 
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và ngoài công lập trước hết phải nói tới việc nghiên cứu, sưu tầm các di sản 

văn hóa. 

Nói đến Bảo tàng mặc nhiên phải nói đến hiện vật. Không có hiện 

vật và như vậy thì sẽ không có hoạt động bảo tàng theo đúng nghĩa của nó. 

Các hoạt động của bảo tàng như sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, 

hướng dẫn tham quan, nghiên cứu đều dựa trên cơ sở các sưu tập hiện vật 

bảo tàng, đó chính là đặc trưng để phân biệt bảo tàng với các cơ quan văn 

hóa, khoa học giáo dục khác. Vì vậy, hiện vật bảo tàng luôn luôn được 

những người hoạt động trong lĩnh vực bảo tàng quan tâm tìm hiểu để có 

những nhận thức đúng về nó nhằm sử dụng tới mức tối ưu những giá trị và 

tác dụng của hiện vật trong những hoạt động của bảo tàng. 

Đối với bảo tàng tư nhân, việc sưu tầm hiện vật không phải tuân theo 

một quy định cụ thể, bất kỳ như ở các bảo tàng công lập. Các hiện vật được 

sưu tầm về chủ yếu theo ý thích và đam mê của chủ bộ sưu tập. Mỗi nhà 

sưu tập lại đi theo một hướng riêng mang dấu ấn cá nhân, chính vì vậy, mỗi 

thời kỳ, mỗi giai đoạn, công tác sưu tầm tại bảo tàng tư nhân lại mang một 

đặc trưng riêng. 

Trong những năm qua Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia luôn quan tâm 

đầu tư cho công tác nghiên cứu sưu tầm hiện vật, chú trọng việc xây dựng 

và hoàn thiện các bộ sưu tập hiện vật có giá trị, mang tính lịch sử - văn hóa 

đặc trưng của vùng đất địa phương. Từ hướng đi đó, công tác sưu tầm của 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã định hình và được thực hiện bằng nhiều 

phương thức, và các biện pháp khác nhau theo một cách chuyên sâu và đa 

dạng. 

Trước hết đối với bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia chủ sở hữu đồng thời 

là giám đốc bảo tàng đã quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt khảo 

sát, sưu tầm hiện vật, tài liệu các loại cổ vật khác nhau. Kế hoạch sưu tầm 

một năm của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia được chia làm ba đợt:  
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- Sưu tầm các cổ vật được giao lưu, trao đổi tại các tỉnh thành trong 

cả nước 

- Kế hoạch sưu tầm, mua bán, trao đổi cổ vật thông qua các chuyến 

công tác đi Trung Quốc, Đài Loan. 

- Kế hoạch sưu tầm, mua bán, trao đổi cổ vật thông qua chuyến công 

tác Lào, Thái Lan. 

Kế hoạch sưu tầm cổ vật của các chuyến công tác được chuẩn bị 

từng bước cẩn thận, nhưng cần thiết nhất vẫn là các dự trù về kinh phí. Bảo 

tàng tư nhân với nguồn vốn của cá nhân nên mọi kinh phí hoạt động phải tự 

trang trải. Hơn nữa các hoạt động trao đổi, mua bán của bảo tàng tư nhân 

thường là các cổ vật có giá trị cao không những về lịch sử, văn hóa, mỹ 

thuật mà còn có giá trị cao về kinh tế. Mỗi năm, dự toán kinh phí cho công 

tác sưu tầm hiện vật ở bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia chia làm ba đợt tùy 

vào mục đích chuyến đi sưu tầm. Mỗi chuyến đi kinh phí dao động từ vài 

trăm triệu đến vài tỷ đồng. 

Các nhân viên nghiên cứu sưu tầm cùng Giám đốc cũng thường 

xuyên tra cứu, khai thác tư liệu tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, chủ 

động tìm kiếm các nguồn lưu trữ hiện vật liên quan được lưu giữ trong 

nhân dân. Để thực hiện điều này, các nhân viên nghiên cứu sưu tầm lên kế 

hoạch tổ chức các đợt sưu tầm có định hướng trên khắp địa bàn của thành 

phố, gặp gỡ các chứng nhân lịch sử, các nhà sưu tập cổ vật tại địa phương, 

các cá nhân lưu giữ hiện vật, các vị lão thành cách mạng…Họ là những 

người đã sống và làm việc trong những giai đoạn lịch sử cụ thể ở địa 

phương, có thể cung cấp và lưu giữ những tài liệu hiện vật có giá trị. 

Công tác sưu tầm tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia được xác định là 

một nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất là góp phần làm phong phú thêm bộ 

sưu tập đã có, thứ hai là cho phép Bảo tàng xác định được sự lựa chọn tối 

ưu để có hiện vật phục vụ trong trưng bày cũng như luôn thay đổi nội dung 



 49 

trưng bày để hấp dẫn khách tham quan. Chính vì xác định định hướng như 

vậy nên hiện nay Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cơ bản đã hoàn thiện nhiều 

bộ sưu tập có giá trị, bổ sung hiện vật để trưng bày có chọn lọc, đáp ứng 

được những tiêu chí đổi mới và nâng cao giá trị lịch sử, thẩm mỹ của cổ vật 

phục vụ cho khách tham quan. 

Có thể nói công tác nghiên cứu sưu tầm tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia đến nay đã cho thấy được hướng đi đúng trong phương pháp và biện 

pháp tiếp cận, điều đó thể hiện ở số lượng và chất lượng của hiện vật trưng 

bày, ở nội dung của các bộ sưu tập. Trong vài năm trở lại đây, nhất là 2010 

đến nay, công tác  nghiên cứu sưu tầm đã đạt được nhiều kết quả, hàng 

trăm tư liệu và hiện vật gốc đã được sưu tầm, xây dựng và bổ sung cho các 

bộ sưu tập, trong đó có nhiều hiện vật  giá trị, mang nội dung sâu sắc và có 

tính thẩm mỹ cao. Điều đó đã được thể hiện rõ trong các hiện vật được 

trưng bày hiện nay trong bảo tàng. 

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu sưu tầm cũng còn những bất cập do 

điều kiện khách quan và chủ quan mang lại, nhất là kinh phí dành cho sưu 

tầm và trao đổi hiện vật do cá nhân chịu trách nhiệm. Việc ông Nguyễn 

Thế Võ trong quá trình đi tìm mua hiện vật bổ sung cho bộ sưu tập gặp rất 

nhiều khó khăn và vất vả. Nếu như bây giờ, phương tiện tàu, xe thuận lợi, 

có thông tin về cổ vật, chỉ cần lên xe, lên máy bay… vài tiếng đồng hồ là 

đến. Còn cách đây 20, 30 năm đó là điều khó có thể thực hiện được. Lúc 

này ông chỉ có một chiếc babetta là phương tiện di chuyển chủ yếu. Trong 

các chuyến đi sưu tầm, có những chuyến đi phải mất 6 tháng lặn lội tìm 

kiếm mà nhiều khi thu được không đáng gì. Đó là chuyến đi vào tận Khe 

Kiền (cách Đô Lương- Nghệ An) hơn 60 km, giáp Lào là chuyến đi ông Võ 

nhớ nhất vì khi vào thì thuận, nhưng lúc về mưa lũ ngập băng đường, ông 

phải ở nhờ một bản của người dân tộc thiểu số, chờ nước rút trong 7 ngày 

ăn cơm nếp liên tục khiến ông phát sợ và nhớ mãi. 
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Hành trình đi tìm và sưu tầm cổ vật vất vả, gian nan như vậy nên dân 

đồ cổ thường gọi những chuyến đi như thế là "đi sứ" để so sánh với những 

gian nan, vất vả không kém của những quan triều đình ngày xưa đi sứ ở 

nước ngoài. Khó khăn, gian nan là vậy nhưng tìm được cổ vật lại là cái 

duyên của người đi sưu tầm đối với cổ vật. Có người hàng mấy chục năm 

lặn lội, dành bao công sức và tiền bạc mà đồ sưu tầm được lại không đáng 

giá. Nhưng có những người mà dân chơi đồ cổ gọi nôm na là "sát đồ" nghĩa 

là đi đến đâu, đồ dậy lên đến đấy, nên đã sưu tầm, thu thập được cổ vật cho 

mình.  

Cùng với việc sưu tầm, mua bán, trao đổi... các hiện vật cổ vật trong 

bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia, thì việc ghi chép lập hồ sơ sưu tầm cho hiện 

vật cho chúng là một vấn đề rất quan trọng, không thể thiếu được, bởi vì nó 

là một bộ phận cấu thành giá trị khoa học – pháp lý của hiện vật trong bảo 

tàng nói chung kể cả đối với bảo tàng ngoài công lập Võ Hằng Gia. Thế 

nhưng, qua công tác khảo sát thực tiễn nguồn hiện vật – cổ vật trong bảo 

tàng này cho thấy: việc làm khoa học này chưa được chú ý và coi trọng (có 

thể do nhiều nguyên nhân mà chưa làm được), phần lớn số lượng hiện vật – 

cổ vật trong bảo tàng Võ Hằng Gia đã được cán bộ nhân viên ghi vào cuốn 

sổ theo dõi thống kê hiện vật là chính, với các thông tin cần thiết, quan 

trọng như tên hiện vật, khảo tả, chất liệu, kích thước, niên đại, nguồn gốc, 

xuất xứ. Ngoài ra, vẫn còn một số lượng nhất định những hiện vật – cổ vật 

chưa được giám định khoa học cho nên nhiều thông tin còn sai lệch... làm 

giảm giá trị thật của chúng. 

Sưu tầm hiện vật Bảo tàng không chỉ đơn giản là mua về trưng bày 

hay sở hữu. Ở đây vấn đề còn là nhận thức của chủ sở hữu về ý nghĩa của 

hiện vật.  Đôi khi cán bộ bảo tàng đi sưu tầm hiện vật lại bị tưởng lầm nên 

hét giá lên cao một cách không hợp lý. Vì vậy rất cần chú trọng đến công 

tác truyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về truyền 
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thống, về lòng tự hào đối với di sản văn hóa dân tộc. Điều này cần sự phối 

hợp của nhiều ban ngành đoàn thể cũng như chính quyền phối hợp tham 

gia. Những người làm công tác nghiên cứu sưu tầm cũng cần được linh 

hoạt hơn trong việc trao đổi, tiếp nhận hiện vật từ nguồn kinh phí sưu tầm 

nhằm lưu giữ được những hiện vật có giá trị không để thất thoát khỏi địa 

phương. 

Như vậy, công tác nghiên cứu sưu tầm của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia thời gian qua đã có một kết quả khả quan, tạo tiền đề và định hình 

vững chắc cho một cổ vật tư nhân, khẳng định được vị thế của mình trong 

lĩnh vực văn hóa ở địa phương và cả nước. Chủ nhân của bảo tàng nghiên 

cứu sưu tầm, với lòng say mê nghề nghiệp luôn tìm tòi nghiên cứu và hoàn 

thiện kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, xây dựng và bổ sung nhiều hơn nữa 

các bộ sưu tập hiện vật, để qua đó nâng tầm và lưu giữ những giá trị về lịch 

sử và văn hóa của dân tộc nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng, đồng 

thời giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ mai sau. Đó cũng là tâm nguyện 

của những người làm công tác nghiên cứu sưu tầm của Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia. 

2.2.2. Kiểm kê bảo quản (quản lý) di sản văn hóa 

Quản lý, bảo tồn phát huy di sản văn hóa hay loại hình di sản văn 

hóa phi vật thể là một nhu cầu đa dạng, phong phú luôn tồn tại xung quanh 

ta cũng như cộng đồng xã hội, nội dung giá trị đích thực đó là do con người 

từ nhiều thế hệ trước đã sáng tạo ra được chọn lọc bổ sung hoàn thiện và 

lưu truyền lại. Cái hồn hay các giá trị tinh thần đó được phản ánh  làm 

phong phú cho cuộc sống hôm nay.  

Đối với bảo tàng, kiểm kê, bảo quản là hai trong 6 khâu công tác 

nghiệp vụ bảo tàng, là khâu công tác đặt nền móng cho các hoạt động tiếp 

theo của bảo tàng sau khi các hiện vật đã được sưu tầm về bảo tàng. Là hai 
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khâu công tác quan trọng nhưng hết sức thầm lặng vì nó được thực hiện tại 

phòng chuyên môn của bảo tàng, mà cụ thể là phòng kho bảo quản. 

Đối với bảo tàng nói chung, công tác kiểm kê hiện vật là một hoạt 

động khoa học, chỉ có qua công tác kiểm kê, hiện vật bảo tàng mới được 

bảo vệ nghiêm túc về mặt pháp luật, chúng trở thành tài sản – di sản văn 

hóa của dân tộc. Trên cơ sở nghiên cứu tiếp cận các hiện vật bảo tàng, cán 

bộ kiểm kê sẽ xác lập các thủ tục pháp lý cho chúng để tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác quản lý, sử dụng khai thác giá trị và nội dung của hiện vật 

phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, trưng bày và giáo dục của bảo 

tàng đối với công chúng trong và ngoài nước. Một trong những nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu và quan trọng bậc nhất của công tác kiểm kê là đăng 

ký ghi chép hiện vật vào Sổ Kiểm kê bước đầu. Đây là cuốn sổ quan trọng 

cơ bản nhất mang tính pháp lý của bảo tàng. Nội dung của cuốn sổ này là 

đăng ký ghi chép các yếu tố có liên quan đến hình thức và nội dung giá trị 

của hiện vật bảo tàng, bao gồm:  

- tên gọi 

- hình thức 

- kích thước 

- màu sắc 

- trọng lượng 

- chất liệu 

- tình trạng hiện vật 

- nội dung tóm tắt  

- đặc điểm chính của hiện vật 

- ghi số liệu hiện vật,...  

Việc ghi chép các cột mục trên đây trong sổ kiểm kê đối với hiện vật 

phải được làm cẩn trọng và nghiêm túc, không được tẩy xóa, ghi chép gắn 

gọn,thông tin đầy đủ.. 
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Ở bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia, các hiện vật - cổ vật trê thực tế đã 

và đang được đăng ký ghi vào sổ đăng ký hiện vật bao gồm các dữ liệu phù 

hợp với cổ vật đó là  

- tên gọi  

- hình dáng  

- kích thước  

- trọng lượng  

- màu sắc  

- nơi tìm thấy  

- người tìm thấy 

- người sở hữu 

- nơi sản xuất (nước sản xuất)  

- tình trạng cổ vật 

- niên đại giá trị   

- giá trị kinh tế 

- mức độ quí hiếm của cổ vật …  

các cột mục này được làm cẩn thận và nghiêm túc, kết quả ghi chép 

vào sổ đăng ký này được coi như cơ sở ban đầu cho việc nghiên cứu thẩm 

định hiện vật - cổ vật trong bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia. 

Hệ thống sổ sách của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia được làm đơn 

giản nhưng cũng hết sức khoa học, đáp ứng được yêu cầu bảo quản và quản 

lý hiện vật, bao gồm: 

- Sổ kiểm kê bước đầu hay còn gọi là sổ đăng ký hiện vật: Đây là nơi 

nhập toàn bộ các hiện vật được trao đổi, giao lưu, mua bán về bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia. 

- Sổ phân loại: Sau khi hiện vật được đem về bảo tàng, những người 

phụ trách chuyên môn sẽ trực tiếp đánh giá và phân loại chất liệu của hiện 
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vật. Nhưng tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cổ vật chủ yếu được đánh giá 

theo niên đại, từ đó sắp xếp theo nhóm bảo quản. 

- Hồ sơ lý lịch hiện vật: Phòng nghiệp vụ cùng chủ sở hữu bảo tàng 

tham gia làm hồ sơ lý lịch cho hiện vật, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử 

cùng giá trị kinh tế của hiện vật. 

- Sổ theo dõi trao đổi hiện vật: Phần việc này được tiến hành sau mỗi 

cuộc giao lưu, trao đổi, mua bán hiện vật với các nhà sưu tập tư nhân, bảo 

tàng tư nhân khác. Nếu ở các bảo tàng công lập hiện vật về kho để bảo 

quản thì sẽ mãi là tài sản nhà nước, còn ở bảo tàng tư nhân lại rất sôi nổi ở 

hoạt động giao lưu, trao đổi này. Chính vì vậy, đây là một trong những nội 

dung được chú ý nghiên cứu và ghi chép cẩn thận nhất. 

Hiện nay, có thể nói gần như 100% hiện vật - cổ vật trong bảo tàng 

cổ vật Võ Hằng gia đã qua thẩm định của Sở Văn Hóa - Thể Thao Ninh 

Bình, trong đó 50% được Hội Đồng tư vấn và giám định cổ vật (Bảo Tàng 

Quốc Gia Việt Nam) thẩm định. Mỗi cổ vật được thẩm định đều có phiếu 

thẩm định theo quy định chung của ngành Di sản văn hóa. Việc làm này, 

của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia rất đáng được trân trọng và rất thuận lợi 

cho công tác quản lý, tránh thất thoát. Để quản lý những di sản là cổ vật 

trong bảo tàng thuộc quyền sở hữu của mình, cán bộ bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia đã vào sổ kiểm kê đăng ký hiện vật - cổ vật được hơn 5000 hiện 

vật, tiến hành làm hồ sơ hiện vật được lưu trữ bằng văn bản in, đồng thời được 

số hóa bước đầu trong phần mềm theo chương trình “quản lý hiện vật” do Cục 

di sản văn hóa cung cấp để quản lý hiện vật - cổ vật trên máy vi tính [Phụ lục 

2]. 

Có thể nói ở bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia, hiện vật - cổ vật về cơ 

bản không thực hiện việc đánh số (ghi số hiệu hiện vật), bởi vì chủ sở hữu 

bảo tàng quan niệm đây hoàn toàn là cổ vật do cá nhân quản lý và sở hữu, 

nên nắm chắc số lượng và chất lượng của cổ vật và các sưu tập cổ vật đang 



 55 

được lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng của mình. Hơn nữa, các cổ vật cần 

giữ đúng hiện trạng sưu tầm, tránh làm mất vẻ nguyên bản của nó thì mới 

có giá trị kinh tế cao. 

Hiện nay, với không gian diện tích ngôi nhà 5 tầng, trong đó có tầng 

1, 2, 3 chủ sở hữu bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia đã dành để trưng bày 

thường xuyên các sưu tập cổ vật khác nhau phục vụ công chúng, các nhà 

nghiên cứu, thưởng ngoạn cổ vật…Tầng 4 và 5 với tổng diện tích khoảng 

300m2 được dùng làm kho bảo quản, lưu giữ di sản cổ vật của bảo tàng. 

Không gian kho bảo quản này được thiết kế bảo đảm về mặt an toàn và an 

ninh cho hiện vật - cổ vật. Cửa ra vào của kho được làm bằng gỗ trắc có 

khóa hiện đại, thường xuyên được kiểm soát đối với khách muốn chiêm 

ngưỡng hoặc các nhà sưu tập cổ vật. Để chống mất trộm mất cắp đối với di 

sản văn hóa - cổ vật chủ sở hữu cho lắp đặt camera theo dõi 24/24h để bảo 

quản lưu giữ kéo dài tuổi thọ cho các bộ sưu tập trong bảo tàng cổ vật Võ 

Hằng Gia. Ngoài ra kho lưu giữ cổ vật của bảo tàng đã được đầu tư kinh 

phí, trang thiết bị và phương tiện bảo quản chống ẩm, chống nấm mốc, giữ 

ở nhiệt độ cho phép không ảnh hưởng đến hiện vật gồm có: mỗi kho bảo 

quản được lắp 4 máy điều hòa không khí, máy đo độ ẩm, quạt thông gió, 

các loại tư liệu hiện đại có lắp kính bảo quản, kê,  giá…để hiện vật. Không 

có tình trạng hiện vật - cổ vật để ở dưới sàn nhà. Ngoài ra, hàng tháng, quý, 

năm bảo tàng đều cử nhân viên làm công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ 

trong kho bảo quản hiện vật - di vật, cổ vật.  

Đối với các cổ vật có giá trị mà bị xuống cấp ở các mức độ khác 

nhau bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã tiến hành làm hợp đồng thuê 2 chuyên 

gia bảo quản phục chế - phục dựng cổ vật trong bảo tàng của mình. Cụ thể như: 

Thạp gốm, tiền cổ, trống đồng, bình vôi… Vì vậy, chất lượng của di vật - cổ vật 

trong kho bảo quản phần nào cũng được đảm bảo tốt hơn, đồng thời còn phục 

vụ cho mục đích trưng bày, trao đổi và kinh doanh. 
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Sau khi kiểm kê, hiện vật sẽ được phân loại, sắp xếp theo nguyên tắc 

bảo tàng học để tạo thuận lợi cho việc truy cập, tìm kiếm hiện vật. Việc cập 

nhật thông tin mới về hiện vật, bổ sung các bài nghiên cứu về hiện vật… 

cũng là công việc của nhân viên kiểm kê. 

Tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, công tác này cũng là một trong 

những hoạt động được chú trọng. Từ giám đốc cho tới những nhân viên 

làm việc tại bảo tàng, luôn quan tâm tới tình hình hiện trạng và bảo quản 

của các hiện vật được sưu tầm về. Bởi để có thể đem hiện vật về với Bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, ông Nguyễn Thế Võ cũng như mỗi nhân viên 

đều có ý thức làm đều trân trọng thành quả lao động của mình và giá trị 

kinh tế cũng như giá trị di sản văn hóa mà nó chứa đựng.  

2.3. Thực trạng công tác phát huy giá trị di sản văn hóa 

Về vấn đề phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng gồm có các 

hoạt động sau đây:  

- tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu di sản văn hóa 

- tổ chức hướng dẫn tham quan, nghiên cứu, học tập thông qua di sản 

văn hóa tại bảo tàng 

- hoạt động truyền thông, quảng bá di sản văn hóa 

- liên kết bảo tàng với các công ty du lịch, lữ hành,… 

2.3.1. Tổ chức trưng bày triển lãm di sản văn hóa  

Trong Từ điển Từ Hán Việt định nghĩa về "triển lãm"như sau: 

"triển"là bày ra, "lãm"là xem; Triển lãm là trưng bày hiện vật, tranh ảnh để 

mọi người đến xem. 

Cùng quan điểm như vậy, Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: "Trưng 

bày là bày ở nơi trang trọng cho công chúng xem để tuyên truyền, giới 

thiệu", "triển lãm là trưng bày vật phẩm, tranh ảnh để mọi người đến xem" 

[12, tr.768]. 
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Từ các định nghĩa trên ta có thể hiểu trưng bày triển lãm di sản văn 

hóa tức là bày các di sản văn hóa tại các nơi trang trọng cho công chúng 

đến xem nhằm mục đích tuyên truyền, giới thiệu về di sản văn hóa dân tộc. 

Trưng bày và triển lãm đều là hoạt động mang mục đích tuyên truyền, giới 

thiệu. Nhưng triển lãm thì chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, 

nhất định; còn trưng bày diễn ra thường xuyên, với hệ thống các chủ đề có 

quy mô lớn hơn so với triển lãm. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia là một bảo tàng tư nhân, vì thế một 

trong những công tác được chú trọng hơn cả chính là hoạt động trưng bày, 

triển lãm cổ vật. Từ khi mới manh nha sưu tầm các cổ vật theo sở thích, 

ông Nguyễn Thế Võ đã thường xuyên đem cổ vật rong ruổi trưng bày, triển 

lãm tại nhiều hội cổ vật khác nhau ở trong và ngoài tỉnh Ninh Bình. 

Hơn 30 năm gắn bó và theo đuổi nghề sưu tầm cổ vật, với những gì 

đã đạt được, ông luôn nung nấu ý định thành lập một bảo tàng tư nhân để 

giữa cổ vật và người thưởng lãm có sự giao lưu, tạo cơ hội cho người dân 

thành phố và trong tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Để có được Bảo tàng như 

ngày nay, ngay từ nhiều năm trước ông đã dày công sắp xếp các di vật/cổ 

vật theo niên đại, nội dung, độ tuổi…của chúng. 

Cho đến nay, hiện vật trong bảo tàng đã lên đến con số hàng ngàn, 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng đã tiến hành trưng bày, chỉnh lý rất 

nhiều lần để phục vụ khách tham quan và những nhà khoa học, nghiên cứu, 

cũng như người yêu mến cổ vật trong và ngoài nước. 

Giám đốc Bảo tàng Cổ Vật Võ Hằng Gia cho biết, với sự đam mê, 

quá trình nghiên cứu học hỏi không ngừng của mình, sau khi đi sưu tầm 

được các cổ vật về với bảo tàng; ông luôn trăn trở tìm các hướng đi cho 

việc trưng bày sao cho hiệu quả nhất. Đồng thời, các hội Cổ vật tỉnh nhà 

cũng như tỉnh bạn thường xuyên thu hút ông mang các cổ vật tới trưng bày, 

triển lãm. Từ các hoạt động này mà công chúng biết nhiều hơn tới hiện vật 

của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình.  
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Thông thường, một đề cương trưng bày được ông Nguyễn Thế Võ 

nghiên cứu, trăn trở rất nhiều. Diện tích mặt sàn là 600m2, diện tích xây 

dựng bảo tàng là 300m2 với tòa nhà 5 tầng. Diện tích trưng bày của tòa 

nhà, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia khoảng 900m2, ở 3 tầng 1, 2, 3. Ngoài 

ra hoạt động trưng bày thường nửa năm được chỉnh lý thay đổi lại một lần, 

cũng có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời gian tùy theo hoàn cảnh và mục đích 

trưng bày.  

Nội dung trưng bày chủ yếu dựa trên cơ sở các sưu tập sau đây: 

- Trưng bày sưu tập cổ vật có niên đại từ 100 năm đến 1000 năm. 

Nhóm hiện vật này chủ yếu là đồ gốm sứ ông Nguyễn Thế Võ sưu tầm 

được trong thời gian bôn ba trao đổi, tìm hiểu về cổ vật. Bát, đĩa chiếm số 

lượng khá lớn trong tổng số các cổ vật này. Bát đĩa được tráng men, chân 

đế để mộc, nhiều chiếc có đường kính miệng rộng tới 20 cm. Bên cạnh đó 

cũng có một số cổ vật khác như lọ, bình,… Sưu tầm cổ vật này thường 

được sưu tầm về bảo tàng, đa số là vật phẩm dùng trong cung đình ngày 

xưa.  

- Trưng bày sưu tập cổ vật quý trên 1000 năm tuổi. Dấu ấn văn hóa 

Việt cổ cách nay nhiều ngàn năm tuổi sẽ hiện hữu qua các hiện vật “đồng 

Đông Sơn” (niên đại 2000-2500 năm) như: trống, thạp, muôi, mũi tên 

đồng; các cổ vật thời 1000 năm Bắc thuộc từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 10 sau 

Công nguyên như: ngọc, đèn dầu lạc, lọ,..  

- Trưng bày sưu tập cổ vật có giá trị bình thường. Nhóm hiện vật này 

chủ yếu là các loại cổ vật có tuổi tương đối ít, hơn nữa lại bị sứt mẻ, không 

còn nguyên hiện trạng do quá trình trưng bày tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia, bảo quản, hoặc vận chuyển.  

Về trang thiết bị bảo quản, chiếu sang cổ vật - hiện vật được trưng 

bày trong các hộc âm tường, có hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống lọc 
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không khí,… Ông Nguyễn Thế Võ cho biết, khí hậu nước ta nóng ẩm mưa 

nhiều, tỉnh Ninh Bình lại nằm ở vùng Đông bắc bộ, chịu ảnh hưởng lớn của 

khí hậu nồm ẩm vào tiết xuân. Chính vì vậy, việc trưng bày cũng cần phải 

có sự nghiên cứu của bảo quản, máy móc thiết bị hỗ trợ, vừa làm tăng tính 

thẩm mỹ khi trưng bày, vừa bảo quản tốt hiện vật.  

Đặc biệt trong các hoạt động trưng bày triển lãm của bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng Gia phải kể tới trưng bày triển lãm năm 2010. Đây là đợt trưng 

bày cổ vật với quy mô lớn của tỉnh Ninh Bình đã thu hút sự tham gia của 

Hội cổ vật 12 tỉnh, thành phố với hàng vạn cổ vật và hàng trăm cổ vật của 

các cá nhân, tập thể trong tỉnh yêu thích sưu tầm cổ vật. Trưng bày tại địa 

điểm Bảo tàng tư nhân Võ Hằng Gia ở khu biệt thự nhà vườn phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình đã trưng bày hơn 1.000 cổ vật quý, thu hút sự 

quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa, những người sưu tầm cổ 

vật và du khách. Hiện vật trưng bày từ những dụng cụ lao động của người Việt 

cổ như: vòng trang sức, dao.. cho đến các cổ vật đặc trưng của thời kỳ Đinh-Lê, 

Lý, Trần- Lê, Mạc- Nguyễn như: đồ gốm, sứ… đã đem đến cho người xem cái 

nhìn khách quan nhất, thấy được sự phong phú đa dạng về chất liệu, loại hình 

đặc trưng và giá trị lịch sử - văn hóa – thẩm mỹ của về vật - một trong 

những loại hình di sản văn hóa dân tộc vô cùng quý giá. 

Các cổ vật được trưng bày ở đây chủ yếu là đồ đất nung, đồ đồng 

mang đậm dấu ấn nền văn hóa của người Việt cổ thuộc các nền văn hóa 

Phùng Nguyên, Chămpa, Đông Sơn. Ngoài ra bảo tàng còn trưng bày nhiều 

đồ gốm sứ thời Lý, Trần... có niên đại hàng nghìn năm tuổi vẫn còn nguyên 

vẹn, khoác trên mình vẻ đẹp đậm nét của thời gian.  

Hiện nay tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đang trưng bày theo hai 

phần: Phần trưng bày cố định theo bộ sưu tập và trưng bày thường xuyên 

thay đổi theo những cổ vật được sưu tầm về. 
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Không gian trưng bày gốm sứ và cổ ngoạn của Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia được bắt nguồn từ đam mê, từ những mối giao hảo bè bạn, và đó 

là lợi thế khi có thể kêu gọi cùng lúc các nhà sưu tập đem đến những hiện 

vật độc đáo và quý giá chọn lọc từ bộ sưu tập cá nhân, cùng trưng bày theo 

định kỳ để mọi người yêu cổ ngoạn có thể tìm đến tham quan, giao lưu và 

chia sẻ những kinh nghiệm thú vị về từng hiện vật theo chủ đề, chuyên đề 

nhất định. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia ra mắt đúng vào thời điểm diễn ra các 

sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - 

Hà Nội, là cơ hội để người con kinh đô xưa bày tỏ lòng thành kính với tổ 

tiên và thủ đô ngàn năm văn hiến.  

Có thể nói cuộc trưng bày này là dịp để các nhà nghiên cứu, những 

nhà sưu tầm, yêu thích cổ vật giao lưu gặp gỡ, trao đổi học hỏi, tìm hiểu, 

cùng góp phần bảo tồn những giá trị vượt thời gian của các di vật/cổ vật. 

Cùng với cuộc trưng bày với quy mô lớn trên đây, bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng Gia còn tham gia nhiều trưng bày triển lãm của các hội Cổ vật 

trong và ngoài tỉnh, tiêu biểu như: 

 Tháng 11/2009: Kỉ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, tham gia 

cùng Hội cổ vật Thanh Hoa trưng bày cổ vật Việt Nam tại Thanh Hóa. 

Tháng 4/2010: Tham gia trưng bày “Di sản văn hóa thời Lý và cổ vật 

tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh” tại Bảo tàng Bắc Ninh. 

Tháng 10/2010: Tham gia trưng bày cổ vật tại Bảo tàng Hà Nội nhân 

kỉ niệm 65 năm thành lập nước và Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. 

Tháng 8/2011: Tham gia trưng bày cổ vật tiêu biểu đặc sắc có giá trị 

cao về văn hóa lịch sử, mỹ thuật, kinh tế tại Bảo tàng lịch sử quốc gia. 

Tháng 6/2012: Tham gia trưng bày cổ vật thuộc nền văn hóa Đại 

Việt tại Thanh Hóa nhân kỉ niệm 40 năm ra đời công ước UNESCO về bảo 

vệ Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới và 35 năm thành lập Ủy ban quốc 
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gia UNESCO Việt Nam, và thành nhà Hồ đón nhận bằng Di sản văn hóa 

thế giới. 

Tháng 10/2014: Tham gia trưng bày cổ vật tại Bảo tàng Hải Dương 

nhân kỷ niệm 210 năm khởi lập thành Đông và 60 năm giải phóng Hải 

Dương.  

Ngoài ra còn hàng trăm cuộc trưng bày lớn nhỏ trong nam ngoài bắc 

mà có lẽ không thể kể hết ra được. Hàng năm, cùng với kế hoạch chỉnh lý 

tại bảo tàng cá nhân, ông Nguyễn Thế Võ cùng các nhân viên không ngừng 

nghiên cứu để lập nên các đề cương trưng bày mới, nhằm thu hút công 

chúng và khách tham quan tới bảo tàng ngày một đông hơn. 

Bản thân là giám đốc bảo tàng, nhưng cũng là một cá nhân hết sức 

đam mê cổ vật, ông Nguyễn Thế Võ cũng thường xuyên tổ chức cho mình 

và các nhân viên của bảo tàng đi giao lưu tham quan tại Bảo tàng cổ vật 

Hoàng Long Thanh Hóa (2009), Bảo tàng Bắc Ninh (2010), thành nhà Hồ 

Thanh Hóa (2011), Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam (2012). Quan mỗi 

chuyến tham quan, các nhân viên của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia không 

chỉ thêm hiểu biết vùng miền, mà quan trọng hơn còn học hỏi từ các đồng 

nghiệp kinh nghiệm công tác các khâu hoạt động của bảo tàng. Ông 

Nguyễn Thế Võ còn thường xuyên đi tham quan các di tích cổ, các bảo 

tàng cổ vật của Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và một số nước khác trên 

thế giới. Từ đó, việc học hỏi các kỹ thuật nghề và trưng bày được ông học 

tập và áp dụng cho bảo tàng của mình.  

2.3.2. Tổ chức hướng dẫn tham quan nghiên cứu học tập thông qua di 

sản tại bảo tàng 

Trong chương II, Điều lệ của tổ chức Bảo tàng Quốc tế ICOM nêu 

định nghĩa Bảo tàng là một thiết vĩnh cửu không vụ lợi, mở cửa đón công 

chúng nhằm phục vụ cho sự phát triển của xã hội. Bảo tàng nghiên cứu, sưu 
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tầm, bảo quản, trưng bày và thông tin về những di sản của tự nhiên và xã 

hội nhằm mục đích nghiên cứu, giáo dục và giải trí. 

Để thực hiện chức năng giáo dục và phổ biến tri thức khoa học, bảo 

tàng phục vụ công chúng và phải hoạt động như thế nào để thu hút các tầng 

lớp nhân dân đến tham quan nghiên cứu học tập tại bảo tàng nhằm nhân lên 

trong họ lòng yêu qúy và sự tôn trọng các di sản văn hóa của dân tộc. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia nằm trong hệ thống bảo tàng ngoài 

công lập của nước ta, chịu sự giám sát và quản lý Nhà nước trực tiếp là  Sở 

văn hóa-Thể thao tỉnh Ninh Bình và là loại hình Bảo tàng tư nhân có chức 

năng sưu tầm, trưng bày cổ vật phục vụ cho nhu cầu của công chúng nói 

chung, các học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, khách du lịch,… nói riêng. 

Để phục vụ cho công tác giáo dục, hướng dẫn khách tham quan 

nghiên cứu học tập thông qua di sản văn hóa/ cổ vật đến với công chúng 

của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia thì dưới sự chỉ đạo của giám đốc, nhân 

viên trong bảo tàng đã mở cửa phòng trưng bày tất cả các ngày trong tuần 

kể cả thứ bảy và chủ nhật.  

Với hoạt động giáo dục, giới thiệu, trưng bày cổ vật, phục vụ cho 

khách tham quan, học tập tại bảo tàng, trong thời gian qua được giám đốc 

cùng các nhân viên của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia quan tâm thực hiện.  

Trước hết là gắn các nội dung hoạt động của Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia với công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập đã thực sự phát huy 

vai trò đích thực. Với tư cách là một thiết chế văn hóa cung cấp tri thức lịch 

sử - văn hóa của dân tộc và giáo dưỡng con người, Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia đã trở thành nơi học tập ngoại khóa rất bổ ích đối với sinh viên 

các ngành khoa học xã hội đặc biệt sinh viên ngành Khoa học lịch sử, Nhân 

học, khảo cổ học, Đông phương học của một số trường đại học. Đã có rất 

nhiều lượt sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học của các trường đại học 

trong và ngoài tỉnh tới nghiên cứu, học hỏi tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 
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Gia nên họ đã thu nhận được những kiến thức lý thú, bổ ích trong quá trình 

nghiên cứu và tìm hiểu về di sản văn hóa dân tộc thông qua các cổ vật được 

lưu giữ tại nơi đây. 

Hằng năm, cùng với việc đón tiếp hướng dẫn tham quan cho khách 

trong nước, du lịch, công chúng yêu mến cổ vật tới chiêm ngưỡng tại bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, bảo tàng còn đón hàng trăm lượt khách nước 

ngoài tới trao đổi về cổ vật. Đây cũng là một trong những hoạt động giới 

thiệu giá trị di sản văn hóa nước ta tới cho bạn bè quốc tế. trong quá trình 

giao lưu, học hỏi và trao đổi cổ vật, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia không 

chỉ tiếp nhận những cổ vật có giá trị văn hóa, lịch sử, kinh tế cao; mà còn 

mở mang thêm nhiều kiến thức về cổ vật trong và ngoài nước. Đã có rất 

nhiều cổ vật được phục chế, tìm nguyên dạng ban đầu nhờ những cuộc giao 

lưu, trao đổi như thế này. 

Có thể tóm lược tình hình khách thăm quan tới bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia bằng bảng thống kê sau: 

Bảng 1: Thống kê số lượng khách trong và ngoài nước tới thăm 

quan bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia: 

STT Năm Khách  trong nước Khách nước ngoài 

1 2011 2729 254 

2 2012 3127 573 

3 2013 3516 615 

4 2014 2583 467 

5 2015 3435 771 

6 2016 3115 518 

7 2017 3765 835 

(Báo cáo cuối năm của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia năm 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 
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Đối với bảo tàng, thuyết minh viên chính là người hướng dẫn, giải 

thích, tạo sự liên kết đầy đủ, chính xác giữa những hình ảnh, hiện vật được 

trưng bày tại Bảo tàng với những thông tin bổ ích ẩn chứa trong đó, giúp 

khách tham quan hiểu rõ hơn giá trị của mỗi hiện vật, hình ảnh. Vì vậy, 

người trực tiếp hướng dẫn cho khách tới tham quan học tập tại bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia thường là ông Nguyễn Thế Võ - giám đốc bảo tàng , vì 

chính ông là người cơ bản trả lời và giải đáp, giải thích nhiều yêu cầu khác 

nhau về cổ vật của khách tham quan. Tùy theo từng đối tượng khách tham 

quan, ông sẽ chủ động điều tiết thông tin, thể hiện cảm xúc phù hợp với 

từng nội dung trưng bày theo sưu tập và trưng bày chuyên đề, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho khách tham quan tìm hiểu nội dung giá trị cổ vật, hiện 

vật trưng bày. Chẳng hạn với những người đến nghiên cứu, tìm hiểu 

chuyên sâu thì ông sẽ giới thiệu sâu hơn, kỹ hơn, đồng thời giải đáp thắc 

mắc về các vấn đề mà họ quan tâm. Còn đối với các em học sinh, bên cạnh 

việc hướng dẫn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc thông qua những hình 

ảnh trực quan, sinh động thì còn chú trọng việc liên hệ với địa phương và 

đời sống hàng ngày của nhân dân. Qua đó góp phần giáo dục tình yêu quê 

hương đất nước, truyền thống cách mạng, giúp các em biết trân trọng, gìn 

giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Là người trực tiếp tổ chức, tham gia 

các hoạt động sưu tầm hiện vật về với bảo tàng, ông Nguyễn Thế Võ hiểu 

sâu sắc hơn ai hết từng đặc điểm, lịch sử và quá trình gian nan để đưa được 

cổ vật về. Chính vì vậy, mỗi lần thuyết minh, ông không những truyền cho 

người nghe cảm hứng về tinh thần dân tộc, tình yêu đối với di sản cổ vật, 

mà còn cho họ hiểu được cái quý giá của mỗi hành trình đi tìm di sản văn 

hóa dân tộc về với bộ sưu tập của mình. 

Với lý do là một bảo tàng tư nhân, người đến tham quan học tập tại 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng đã định hướng cho mình mục đích cụ 

thể. Không giống như các bảo tàng công lập, thường trưng bày một cách rất 
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khái quát về lịch sử văn hóa dân tộc, hoặc cụ thể chuyên sâu vào một chủ 

đề nào đó, còn Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia trưng bày chuyên sâu về cổ 

vật. Đặc biệt là mang một nét riêng chủ yếu về đồ gốm, đồng và ngọc. Có 

lẽ vì thế mà khách mỗi khi tới với bảo tàng cũng đã mặc định sẵn lý do. Để 

tăng tính hấp dẫn, thuyết phục cho khách tham quan trong công tác thuyết 

minh, ông Võ không chỉ bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho mình khi nghiên 

cứu về lịch sử, nguồn gốc, giá trị của các cổ vật được sưu tầm về, mà còn 

khuyến khích các nhân viên cũng tự nâng cao kiến thức, học hỏi thông qua 

chính các cổ vật có tại bảo tàng của mình. 

Một chương trình giáo dục hiệu quả thông qua hoạt động tham quan 

học tập luôn mang lại danh tiếng cho bảo tàng. Để làm được như vậy, ngoài 

những định hướng, chiến lược quản lý tốt, mỗi cán bộ chuyên môn trong 

bảo tàng cần xác định nhiệm vụ cung cấp cơ hội học tập tại bảo tàng cho 

công chúng tham quan trong tất cả các quá trình thực thi nhiệm vụ được 

giao. Ở bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã làm được phần việc đó (người tổ 

chức trưng bày) và người thiết kế chương trình tại bảo tàng cần phải làm rõ 

quan điểm triết học lịch sử và mục tiêu của bảo tàng để đào tạo cán bộ giáo 

dục cho phù hợp. Cán bộ thiết kế trưng bày, với vai trò tổ chức không gian 

cụ thể cho các câu chuyện lịch sử, cần hiểu rõ nhiệm vụ mà các nhà sử học 

giao cho, đặt mình vào vai khách tham quan muốn tìm hiểu nội dung trưng 

bày, mong muốn nhận được nhiều sự chia sẻ và các quan điểm khác nhau 

về vấn đề lịch sử được trưng bày. Cuối cùng, các cán bộ trực tiếp thực hiện 

các chương trình giáo dục phục vụ công chúng, cần phải xác định rõ vai trò 

của mình như là sứ giả giữa nội dung trưng bày và khách tham quan. Ý 

thức được sự đa dạng của việc học tập, việc hiểu lịch sử cũng như sự đa 

dạng của khách tham quan, để từ đó với kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết 

chuyên sâu về lịch sử sẽ có những hướng dẫn, trao đổi, hỗ trợ khách tham 

quan có những trải nghiệm lịch sử hiệu quả. 
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Suốt thời gian từ khi thành lập đến nay, lượng khách tới thăm quan 

học hỏi, giao lưu trao đổi tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tương đối đa 

dạng và phong phú. Nếu như tại các bảo tàng công lập, thường lượng khách 

chủ yếu tới tham quan và học hỏi về văn hóa, lịch sử địa phương; quốc gia 

còn tại bảo tàng tư nhân/ ngoài công lập như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

khách tới giao lưu trao đổi cũng chiếm số lượng không nhỏ. Đây không chỉ 

thể hiện sự hấp dẫn của bảo tàng mà còn là một trong những điều kiện tiên 

quyết nhằm duy trì sự tồn tại và các hoạt động của bảo tàng. 

2.3.3. Hoạt động truyền thông, quảng bá cho di sản văn hóa 

Truyền thông bảo tàng là quá trình nhận biết nhu cầu, thị hiếu của 

khách tham quan để đưa ra những lợi ích có thể thỏa mãn và tạo nhiều cơ 

hội cho họ để trải nghiệm khi tới bảo tàng. Truyền thông cũng giúp tối đa 

hóa hiệu quả các hoạt động của bảo tàng. Đây là một công tác khá phức tạp 

yêu cầu phải sáng tạo, có kế hoạch, cách thức tổ chức và giải quyết vấn đề. 

Công tác truyền thông thường được thực hiện bởi một bộ phận chuyên môn 

hay Phòng Truyền thông. Có thể coi đây như người phát ngôn thông tin của 

bảo tàng tới các đối tượng công chúng, bao gồm khách du lịch, trường học, 

các gia đình, cá nhân và tổ chức, các cộng đồng, các ngành, báo chí, 

chuyên gia... 

Truyền thông giúp thông báo và quảng bá các cuộc trưng bày của 

bảo tàng, các bộ sưu tập và các chương trình hoạt động, sự kiện diễn ra tại 

bảo tàng tới công chúng. Việc đổi mới hình ảnh và tiếng nói của mình để 

tạo ra một hình ảnh hay nhận dạng thương hiệu sẽ đánh thức những cảm 

xúc về những giá trị mà bảo tàng đang hướng tới. Tất cả trải nghiệm của 

khách hàng cũng là một hình thức của thương hiệu bảo tàng, nó đến từ các 

cuộc trưng bày họ tham dự tới từng nhân viên bảo tàng họ gặp, và các dịch 

vụ họ trải qua. Phát triển thương hiệu bảo tàng và quản lý thương hiệu là 

một quá trình lâu dài, nhưng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. 
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Về công tác truyền thông quảng bá: Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã 

thu thập, phân loại, tạo cơ sở dữ liệu ảnh, phim tài liệu và làm sổ thống kê; 

Tổ chức họp báo truyền thông trưng bày chuyên đề; Phân tích, đánh giá 

hiệu quả truyền thông các hoạt động của bảo tàng; Xây dựng danh sách, tạo 

mối liên hệ chặt chẽ với các phóng viên thường xuyên viết bài sâu, có chất 

lượng đặt bài cho các sự kiện lớn của bảo tàng; Phối hợp với Tạp chí Cổ 

vật Tinh hoa, Tạp chí Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình, Tạp chí Thanh niên 

quảng bá cho hoạt động và hiện vật quý của Bảo tàng; Tổ chức thành công 

các buổi gặp mặt, tọa đàm với các chủ đề liên quan đến trưng bày chuyên 

đề và sưu tập hiện vật của Bảo tàng; Thực hiện thiết kế, in pano, băng rôn 

giới thiệu, quảng bá về các triển lãm, hoạt động của Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia. Ban lãnh đạo bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia thường xuyên đánh 

giá tình hình của truyền thông liên quan tới các vấn đề văn hóa, từ đó định 

hướng cho các hoạt động của bảo tàng được phù hợp với thực tiễn và đạt 

hiệu quả cao hơn. 

Thực hiện các công tác truyền thông, chủ sử hữu - đồng thời là giám 

đốc bảo tàng đích thân thực hiện các công tác này. Do yêu cầu của quan hệ 

giữa bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia và các đơn vị tổ chức công lập cũng như 

tư nhân khác. Các hoạt động dành cho truyền thông, quảng bá được giám 

đốc bảo tàng cùng quản lý các đơn vị khác bàn bạc và liên kết với nhau. 

Các nhân viên phụ trách chuyên môn trong bảo tàng cũng có tham gia tham 

mưu và đóng góp, xây dựng ý kiến. Tuy nhiên do người thực hiện phải 

mang tính quảng giao và đặc thù riêng của công việc nên công tác này còn 

rất nhiều hạn chế. 

Ngoài ra, Bảo tàng cũng chú trọng phát triển trang thông tin 

Facebook (fanpage), đăng tải bài viết, chụp ảnh, quay phim tư liệu, xây 

dựng video clip, thông tin thường xuyên về các hoạt động của bảo tàng.  
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Hiện nay, công chúng và những người mộ điệu thường xuyên theo 

dõi trang mạng xã hội riêng của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia là Facebook: 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. Cũng có nhiều nhà nghiên cứu, sưu tầm do 

điều kiện công việc và khoảng cách địa lý nên thường xuyên dùng trang 

mạng này để trao đổi, thông tin với bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. 

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả 

công tác truyền thông, Bảo tàng sẽ tiếp tục hoàn thiện chiến lược truyền 

thông và tăng cường, triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá hình 

ảnh bảo tàng, các hoạt động bảo tàng tới công chúng đa dạng, phong phú 

hơn, đặc biệt là đối với những đối tượng công chúng chưa có điều kiện 

tham quan trưng bày Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. Bên cạnh đó cải tiến, 

nâng cấp hoạt động của website, bổ sung thường xuyên tin, bài liên quan 

đến bảo tàng, các bài nghiên cứu của cán bộ bảo tàng; Liên kết, phối hợp 

với các công ty du lịch đưa du khách đến bảo tàng, tổ chức các hoạt động 

sự kiện bằng nhiều hình thức khác nhau theo phương châm cùng phát triển, 

cùng chia sẻ lợi nhuận; Tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức sinh 

hoạt câu lạc bộ, trong đó nòng cốt là Câu lạc bộ Tình nguyện viên; Đẩy 

mạnh xã hội hóa các hoạt động truyền thông, thu hút nhiều nguồn tài trợ từ 

các đơn vị, cá nhân, tổ chức; Đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã hội như: 

Facebook, Youtube,…; Liên kết các bảo tàng, di tích, cơ quan văn hóa 

cùng loại hình để cùng truyền thông theo phương châm "chia sẻ, cùng có 

lợi".  

Cùng với các nhà sưu tập tư nhân, các bảo tàng tư nhân khác, bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã và đang thực hiện nhiều dự án, chương trình 

nhằm giới thiệu được nhiều hơn, rộng rãi hơn về di sản văn hóa nước nhà 

thông qua các cổ vật sưu tầm được. Các chương trình chào xuân, trưng này 

cổ vật kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước và tỉnh nhà,… được tổ chức 
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thường xuyên và có quy mô phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình. 

Các hoạt động tổ chức tại Hội cổ vật Tràng An, Thiên Trường là hai nơi 

thường xuyên có mặt của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. 

Hơn nữa, bảo tàng Cổ vật Hoàng Long Thanh Hóa cũng là một trong 

những bảo tàng tư nhân có hoạt động tương đồng như bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia. Chính vì vậy, hai bảo tàng thường xuyên có các hoạt động giao 

lưu, trao đổi, liên kết nhằm trưng bày và giới thiệu cổ vật mới được sưu 

tầm nhằm quảng bá rộng rãi tới công chúng. 

Nhìn chung trong suốt chặng đường vừa qua, Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia đã không ngừng quan tâm, chú trọng đầu tư, đẩy mạnh công tác 

truyền thông và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Để tiếp tục phát huy 

những kết quả đó, thiết nghĩ Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần tăng cường 

hơn nữa những giải pháp truyền thông về hình ảnh, thương hiệu cũng như 

giá trị vốn có của mình, từ đó nâng cao vị thế, thu hút đông đảo công chúng 

trong và ngoài nước, hướng tới trở thành cầu nối thực sự trong công tác 

quảng bá lịch sử văn hoá của dân tộc Việt Nam thông các cổ vật được sưu 

tầm về bảo tàng. 

2.3.4. Liên kết bảo tàng với các công ty du lịch 

Phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa là hai mặt của một thể thống 

nhất, có tác động tương hỗ lẫn nhau trong quá trình phát triển của mỗi xã 

hội mà văn hóa được xem là nền tảng. Việc phát huy các giá trị văn hoá sẽ 

có tác dụng làm tăng ý thức, trước hết là của mỗi thành viên trong cộng 

đồng dân tộc và của bè bạn quốc tế đối với trách nhiệm bảo tồn các giá trị 

văn hóa. Ngược lại việc bảo tồn sẽ là cơ sở và tạo ra cơ hội có được các giá 

trị văn hóa để tự hào, để giới thiệu với các dân tộc khác, các quốc gia khác 

trên thế giới. 

Du lịch là một ngành kinh tế có định hướng tài nguyên một cách rõ 

rệt, hay nói một cách khác du lịch chỉ có thể phát triển trên cơ sở khai thác 
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các giá trị tài nguyên du lịch. Đứng từ góc độ này, các giá trị văn hóa được 

xem là dạng tài nguyên du lịch để khai thác tạo ra các sản phẩm du lịch hấp 

dẫn, khác biệt và có khả năng cạnh tranh không chỉ giữa các vùng miền, 

các địa phương trong nước mà còn giữa Việt Nam với các nước trong khu 

vực và quốc tế. 

Có nhiều phương thức tiếp cận để phát huy các giá trị văn hóa, tuy 

nhiên du lịch được xem là phương thức phát huy có hiệu quả nhất, đặc biệt 

đối với bạn bè quốc tế. Không phải ngẫu nhiên du lịch được xem là “cầu 

nối” giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa trên thế giới. Qua hoạt động 

hướng dẫn du lịch, du khách có cơ hội không chỉ được được tận mắt nhìn thấy 

trong thực tế, mà còn được hiểu về giá trị các di sản văn hóa nơi mình đến du 

lịch. Nhiều giá trị văn hóa chỉ có thể cảm nhận được trong những khung cảnh 

thực của tự nhiên, của nếp sống truyền thống cộng đồng mà không thể có phim 

ảnh, diễn xuất nào có thể chuyển tải được. Và chỉ có du lịch mới có thể đem lại 

cho du khách những trải nghiệm đặc biệt, sống động 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia luôn xác định rõ, bên cạnh niềm đam 

mê, thú vui sưu tầm của mình, việc đầu tư cho bảo tàng là đầu tư cho văn 

hóa, là cơ hội giới thiệu cho khách nước ngoài hiểu về lịch sử và con người 

Việt Nam. Nếu biết khai thác, bảo tàng là nơi mang tới một số lượng rất 

lớn khách du lịch. 

Như vậy có thể thấy mối quan hệ tương hỗ mật thiết giữa bảo tồn với 

phát huy di sản văn hóa và giữa bảo tồn, phát huy di sản với hoạt động phát 

triển du lịch.  Đây là những mối quan hệ biện chứng cần được nhìn nhận 

một cách khách quan và đầy đủ để xây dựng định hướng khai thác có hiệu 

quả các giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch và xây dựng các 

chính sách phù hợp để du lịch có thể có những đóng góp tích cực và trách 

nhiệm nhất cho hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. 
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Từ bao đời nay, bảo tàng luôn được coi là một thiết chế văn hóa đặc 

thù trong hệ thống văn hóa xã hội, đồng thời là nền tảng và động lực phát 

triển của xã hội, góp phần vào việc giải quyết những thách thức trong xã 

hội hiện đại. Bên cạnh đó, bảo tàng còn góp phần quan trọng cho nhận thức 

của xã hội đối với những vấn đề thuộc về lịch sử, truyền thống và văn hóa 

của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, bảo tàng có một vai trò quan trọng trong 

việc truyền tải lịch sử, văn hóa và phong tục tập quán của đất nước đến 

đông đảo khách tham quan, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Việc gắn kết 

giữa bảo tàng với du lịch là một mối quan hệ cộng sinh cần được chú trọng 

để phát huy tối đa tiềm năng của cả hai phía. 

Thực tế thời gian qua bảo tàng, di tích là những nguồn tài nguyên du 

lịch quí giá của đất nước. Trong mỗi chuyến hành trình, bảo tàng luôn là 

điểm dừng chân của du khách bởi qua đó, họ có thể tìm hiểu lịch sử, văn 

hóa, phong tục, tập quán vùng đất nơi mình đi qua. Thế nhưng, lượng 

khách đến với bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia mỗi năm chỉ vài nghìn lượt 

người… Đó là sự lãng phí tài nguyên du lịch bởi bởi sự kết nối giữa du lịch 

và di sản văn hóa là nhu cầu mang tính tự thân, sự gắn kết bền chặt giữa 

con người với di tích kiến trúc, giữa văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. 

Nhận thức được vai trò của việc phát huy các giá trị văn hoá và vai 

trò của cộng đồng trong phát triển du lịch, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

luôn xác định phát triển du lịch phải gắn liền với mục tiêu tạo bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hoá góp phần phát triển bền vững. Trong kế hoạch 

phát triển tới đây, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia sẽ đẩy mạnh hơn việc 

nghiên cứu khai thác các giá trị văn hoá dân tộc để phát triển những sản 

phẩm du lịch văn hoá đậm bản sắc dân tộc, hấp dẫn và có sức cạnh tranh để 

thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, góp 

phần thực hiện những mục tiêu chiến lược đặt ra. Song quan trọng hơn là 

thông qua phát triển du lịch với các tuor thăm Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 
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Gia, sẽ góp phần bảo vệ và phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống 

và tạo cơ hội cho công chúng, tham gia tích cực hơn vào hoạt động du lịch 

mang tính chất chiêm ngưỡng, hiểu thêm về nền văn hóa cổ nước nhà. 

Thực tế cho thấy, việc gắn kết du lịch với bảo tàng, di tích hiện nay 

là việc làm cần thiết để thu hút khách du lịch góp phần quảng bá hình ảnh, 

văn hoá dân tộc và phát huy các giá trị của bảo tàng, di tích, đồng thời thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế. 

2.3.5. Giao lưu trao đổi cổ vật 

Luật Di sản văn hóa năm 2001 như thổi hồn cho giới sưu tầm cổ vật 

Việt Nam. Nếu như trước năm 2001, cổ vật tư nhân không dám lộ diện 

trước công chúng, thì cho đến nay, rất nhiều người đã tự mình hoặc cùng 

các hội, các tổ chức, liên kết với các bảo tàng công lập, các cơ quan văn 

hóa địa phương tạo cho công chúng có thêm sự hưởng thụ mà điển hình là 

nhiều cuộc giao lưu như sự kiện trưng bày nhân dịp kỷ niệm 1000 năm 

Thăng long là một ví dụ. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cùng nhiều bảo 

tàng tư nhân khác đều hiểu rằng tài sản vật chất là của cá nhân, nhưng tài 

sản tinh thần của cổ vật là sở hữu của nhân dân, công chúng có quyền được 

hưởng thụ. 

Nói về thú chơi cổ vật của các nhà sưu tập tư nhân, người ta sẽ nghĩ 

ngay đến bốn hoạt động chính: say mê sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày và trao 

đổi. Chính hoạt động cuối cùng: giao lưu và trao đổi cổ vật sẽ tạo thành một 

guồng máy, luân chuyển cổ vật từ người này sang người khác, hoàn thiện các 

bộ sưu tập và là niềm tự hào của những người sưu tầm được nó. 

Trên thực tế, nhiều nhà sưu tầm cổ vật khác với tiêu chí mong muốn 

làm lớn mạnh hơn cho bộ sưu tập của mình, hầu như chỉ mua vào mà 

không bán ra. Nhưng đối với ông Nguyễn Thế Võ - cổ vật phải có sự luân 

chuyển, có như vậy thì người say mê mới được thưởng thức và chiêm 

ngưỡng đầy đủ về văn hóa dân tộc.  



 73 

Đơn giản như một chiếc vòng ngọc màu xanh ngọc bích. Cổ vật này 

được xác định khoảng 2000 năm tuổi, hình tròn, dùng đeo tay, trang sức 

cho phụ nữ quý tộc thời xưa. Đây có lẽ là một trong những cổ vật của 

Trung Hoa, đã lưu lạc cùng với đoàn quân phương Bắc xuống xâm lược 

phương Nam, lưu lạc trong dân gian mà còn lại đến nay. Cùng với màu 

xanh ngọc bích - chất liệu ban đầu của hiện vật, nếu soi kỹ dưới ánh mặt 

trời, không khó để nhìn thấy những đường vằn đỏ, chạy dọc theo thân 

vòng. Những người có kinh nghiệm sưu tập vòng ngọc đều hiểu rằng, đó là 

dấu tích của thời gian, hay chính là linh khí của đất trời, của người dùng 

trước được ám lại cả vào thân ngọc.  

Hay lại dẫn chứng một chiếc “đèn dầu lạc”. Đèn làm bằng đồng - 

một chất liệu tương đối quý so với niên đại hơn 2000 năm của nó. Vành đĩa 

có đường kính 15cm, đèn cao 8cm, đế cao 5cm, chân đế hơi loe đường kính 

3cm. Chiếc đèn với niên đại hàng nghìn năm nhưng vẫn còn nguyên hình 

dáng ban đầu, chất liệu đồng ngả màu rêu theo thời gian nhưng khó tìm 

thấy vết nứt rạn gì trên hiện vật. Điều đó chứng tỏ tay nghề người thợ thủ 

công xưa rất điêu luyện và tinh xảo mới làm nên đồ vật bền vững cùng thời 

gian như vậy… (Nguồn: Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia) 

Rất nhiều những hiện vật có giá trị cả về kinh tế lẫn văn hóa như vậy 

được ông Võ sưu tầm về. Quan điểm cá nhân của ông Võ luôn cho rằng: 

giá trị di sản văn hóa là do cha ông từ hàng nghìn năm trước lao động và 

sáng tạo mới có được. Đam mê sưu tầm, nghiên cứu không có nghĩa là ta 

được tích lũy riêng cho bản thân, mà phải hướng tới cả cộng đồng, người 

hâm mộ.Vì vậy, rất nhiều cổ vật được ông Võ trao đổi, vừa là để giới thiệu 

cho những người có cùng sở thích, vừa là làm giàu thêm và hoàn chỉnh hơn 

nữa bộ sưu tập của mình. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã trao đổi một chiếc “lộc bình” với 

tích Tô Vũ chăn dê, cao 80cm cho ông Nguyễn Văn Phố - Hội Cổ vật 

Tràng An. Chiếc lộc bình cao 80cm, đường kính miệng 23cm, hoa văn trên 
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lộc bình vẽ lại cảnh Tô Vũ – một vị quan nhà Hán khi xưa làm phật ý vua 

Hung Nô mà bị đi đày chăn dê mười chín năm, trải bao cay đắng mới được 

trở về cố hương. 

Một chiếc “đĩa C - Tống” được trao đổi cùng ông Hoàng Văn Kim - 

hội Cổ vật Tràng An. Đĩa có men xanh ngọc, đường kính miệng 22,5cm, 

lòng đĩa có đắp nổi hình một con cá. Đây là một trong những cổ vật được 

giám đốc Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia phải dùng rất nhiều công sức và tài 

sản mới có thể sưu tầm được.  

Song song với việc giao lưu, trao đổi cổ vật; Bảo tàng cổ vật Võ 

Hằng Gia cũng đã thực hiện việc hiến tặng cổ vật của mình cho các bảo 

tàng công lập và nhà nghiên cứu rất nhiều lần. Trong quá trình sưu tầm, 

trao đổi cổ vật; ông Nguyễn Thế Võ đã gặp được nhiều cổ vật quý, mang 

nhiều giá trị văn hóa, lịch sử; tuy nhiên, có thể do vận chuyển, do người 

bảo quản mà cổ vật bị sứt mẻ hoặc không còn nguyên hiện trạng. Đối với 

những người sưu tầm cổ vật thì giá trị kinh tế của nó bị giảm sút rất nhiều; 

nhưng giá trị văn hóa lịch sử của nó thì không vì thế mà mất đi. Hiểu được 

ý nghĩa ấy, lại trân trọng những người có cùng đam mê nghiên cứu về di 

sản văn hóa dân tộc, ông đã không ngại ngần trao tặng cho các cá nhân và 

tổ chức các cổ vật mà mình sưu tầm được. Việc làm này của Bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia được các nhà nghiên cứu đánh giá rất cao trong công tác 

bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. 

Hoạt động giao lưu, trao đổi cổ vật tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

đã và đang thực sự dành được rất nhiều sự quan tâm và định hướng đúng 

đắn. Cùng với mục đích sưu tầm những cổ vật không chỉ có giá trị về 

kinh tế mà còn mang đậm giá trị văn hóa dân  tộc, các hoạt động trao 

đổi cổ vật với các cá nhân, tổ chức khác được đánh giá dựa trên tiêu chí 

này. Quan điểm của ông Nguyễn Thế Võ trên hành trình trao đổi cổ vật 

khá thoải mái: không mua cũng là bạn. Chính vì vậy, cái ông nhận được 
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sau mỗi cuộc giao lưu đó là kinh nghiệm, sự từng trải và con mắt đánh 

giá cổ vật thêm sắc bén.  

Là bảo tàng cổ vật đầu tiên ở Ninh Bình, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia đã tiến hành rất nhiều cuộc giao lưu, trao đổi về cổ vật với quy mô 

khác nhau. Cách sưu tầm, chơi cổ vật của ông chủ bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia khá đặc biệt, đó là chuộng những hiện vật mang tính chất mỹ 

thuật cao và nghiêng về cách thưởng lãm cái đẹp, niên đại chứ không nặng 

về yếu tố khảo cổ, xuất xứ của mỗi món đồ. Chính vì vậy, các món đồ 

mang ra giao lưu và trao đổi của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia thường 

được giới chuyên môn và sưu tầm đánh giá cao. Cùng với Hội Cổ vật Kim 

Sơn, các Hội Cổ vật tỉnh bạn, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã tổ chức các 

cuộc đấu giá, tổ chức ban đánh giá, thẩm định cổ vật. Mà đây chính là bước 

tiến dài cho giới sưu tầm cổ vật cũng như các bảo tàng cổ vật tư nhân. 

Hàng năm, thông qua các cuộc giao lưu, trao đổi cổ vật, Bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia thường xuyên trao đổi cổ vật với các nhà sưu tập trong 

hội Cổ vật Tràng An như ông Phạm Hữu Hội, ông Hoàng Văn Kim, ông 

Nguyễn Văn Phố,… Các cổ vật trao đổi thường là đồ gốm sứ - một trong 

những đam mê lớn nhất của chủ sở hữu bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. 

Năm 2016, trong cuộc gặp gỡ thường niên của Hội Cổ vật Tràng An, ông 

Nguyễn Thế Võ có trao đổi được một bình gốm men xanh lam rất đẹp. 

Điều đáng tiếc là bình gốm đã bị nứt âm thân nên bị giảm sút không ít giá 

trị kinh tế. Mặc dù vậy, với kiểu dáng bình cổ và nước men rất đặc biệt, nên 

đã thu hút ngay sự quan tâm của nhà sưu tầm gốm sứ sành sỏi như ông Võ. 

Sau này, nghiên cứu và tìm hiểu thêm, ông Võ biết được đó là loại gốm sứ 

đời Thanh, lưu lạc vào nước ta do chiến tranh, loạn lạc.  

Bên cạnh việc giao lưu, trao đổi Cổ vật nhằm làm phong phú thêm 

cho bộ sưu tập của mình, chủ sở hữu bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng 

thường xuyên hiến tặng cổ vật cho bảo tàng địa phương, nhằm khuyến 
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khích sự quan tâm của công chúng tới nguồn di sản dân tộc. Năm 2017, 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia đã hiến tặng cho bảo tàng tỉnh Ninh Bình hai 

cổ vật đó là thạp đất nung đời Hán. Cùng với rất nhiều các nhà sưu tập tư 

nhân khác hiến tặng hiện vật cho bảo tàng tỉnh nhà, nhưng chủ sở hữu bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia luôn chọn những đồ vật còn lành lặn, nguyên văn 

để nó không những mang ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, mà còn đảm bảo 

tính thẩm mỹ đối với công chúng chiêm ngưỡng.  

Việc giao lưu trao đổi giữa các nhà sưu tập tư nhân là một trong 

những hoạt động chính của bảo tàng tư nhân, các sưu tập cá nhân. Bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng Gia bên cạnh các hoạt động sưu tầm cổ vật nhằm làm 

phong phú cho hiện vật bảo tàng cũng như hoàn thiện các bộ sưu tập, thì 

cũng thường xuyên giao lưu, trao đổi hiện vật với các bảo tàng tư nhân, các 

nhà sưu tập cổ vật tư nhân khác. Nhà sưu tập cổ vật Hoàng Văn Kim, 

Nguyễn Văn Phố,.. thuộc hội Cổ vật Tràng An đã có rất nhiều các hoạt 

động trao đổi và chia sẻ kiến thức sưu tầm cổ vật, trao đổi cổ vật với ông 

Nguyễn Thế Võ nhằm hoàn thiện các bộ sưu tập mà mình đam mê. 

Bên cạnh đó, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng thường xuyên cử 

người đại diện hay tham gia gián tiếp các cuộc thiện nguyện giúp đỡ đồng 

bào vùng khó khăn. Năm 2017 vừa qua, cả nước chia sẻ hướng về các đồng 

bào vùng lũ. Nhìn cảnh người dân màn trời chiếu đất, không đủ thuốc men, 

lương thực, nước uống sạch để dùng; trẻ em không được đến trường,… đã 

có rất nhiều tấm lòng hảo tâm kêu gọi quyên góp tới các em. Bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng gia đã tham gia các công tác thiện nguyện lên vùng núi Nho 

Quan, nơi bị ảnh hưởng nhất của cơn bão ở tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt, 

chương trình “Sưởi ấm bản cao” do hội Otofun Việt Nam tổ chức cũng 

được bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia ủng hộ bằng việc bán đấu giá món ngọc 

cổ linh thú. Đây là một món trang sức cổ được chế tác từ mã não cổ màu đỏ 

hình con hổ. Miếng ngọc dài ngang 5cm, rộng 2cm, chế tác tinh xảo. Đây 
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là một trong những món đồ ngọc rất có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa được 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia ủng hộ cho chương trình, được một thành 

viên của Otofun Hà Nội có tên facebook là Phương Mahle mua.  

Hoạt động giao lưu, trao đổi và công tác xã hội của bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng Gia đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo mối liên kết giữa bảo 

tàng và cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động chính của bảo 

tàng được quan tâm và phát triển. 

2.4. Đánh giá về thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia  

2.4.1. Những mặt đã làm được và nguyên nhân  

Gần 10 năm sau khi thành lập, với kết quả thu được từ thực tế hoạt 

động cho thấy chính sự đóng góp rất lớn của Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia và những nhân viên tích cực dám nghĩ, dám làm với lòng nhiệt 

tình, sự đam mê, năng động, sáng tạo trong tổ chức cũng như điều hành 

công việc mới có được thành công đó. Rất khó khăn và luôn phải phấn đấu 

bởi Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia là tổ chức xã hội tư nhân, xuất phát từ 

niềm đam mê cá nhân mà những bộ sưu tập cổ vật quý ra đời. 

Buổi đầu chỉ từ những cổ vật riêng lẻ sưu tầm được, rồi dần trở thành 

bộ sưu tập, lớn dần theo thời gian. Cùng với những nhân viên có tâm huyết, ý 

thức đã đóng góp tinh thần, cống sức nhằm xây dựng và phát triển bảo tàng. 

Tuy nhiên không tránh khỏi có những cá nhân với tư tưởng làm công ăn lương, 

chưa thực sự nhiệt tình với công việc để có thể đạt hiệu quả cao nhất. 

Năm 2010 sau khi hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi, Bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng Gia tỉnh Ninh Bình ra mắt công chúng cùng cuộc triển lãm trưng 

bày nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Hội. Từ đó đến nay, bảo 

tàng cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, được biết tới trong giới 

ham mê sưu tầm cổ vật cũng như các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. 
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Cụ thể, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã đạt được thành tựu ở các 

mặt sau: 

Thứ nhất, bảo tàng đã thành công khi mở cửa trưng bày cổ vật 

Gian trưng bày cổ vật đầu tiên ở tỉnh Ninh Bình với diện tích 100m2, 

mở cửa phục vụ công chúng từ đầu năm 2010. Hằng năm, Bảo tàng đã đón 

tiếp gần hàng nghìn lượt khách tham quan. So với nhiều bảo tàng lớn ở 

Việt Nam, số lượng gần 300 lượt khách tham quan/tháng đối với một bảo 

tàng nhỏ và mới mở cửa như Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia là con số thực 

sự ấn tượng.  

Trong số khách tham quan đến với Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, học 

sinh và sinh viên chiếm 25% (chủ yếu là sinh viên ngành văn hóa), nhà nghiên 

cứu và người đam mê cổ vật chiếm 70%, còn lại là du khách vãng lai. 

Thứ hai là công tác tuyên truyền quảng bá Bảo tàng với công chúng 

Trước và sau khi mở cửa, Bảo tàng đã làm rất tốt công tác tuyên 

truyền. Nhiều hãng thông tấn báo, phát thanh, truyền hình đã đến làm 

phóng sự và đưa tin lễ khai trương Phòng Trưng bày, đưa tin khách tham 

quan, giới thiệu về nội dung và các hoạt động tại trưng bày cổ vật kỷ niệm 

1000 năm Thăng Long - Hà Nội, v.v. Các hãng thông tấn báo chí, truyền 

hình như Truyền hình Ninh Bình, Báo Vietnamnet, Tintuconline, Báo Hà 

Nội mới, Tintucninhbinh, v.v… Các hãng thông tấn báo chí và tuyền hình 

đều ca ngợi và đánh cao vai trò quan trọng của Bảo tàng đối với xã hội, 

nhất là góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. 

Nhờ đó công chúng cả nước và nước ngoài đã biết đến Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia tỉnh Ninh Bình. 

Thứ ba là hoạt động sưu tầm Cổ vật 

Mở cửa từ năm 2010 nhưng để có những chuyên đề trưng bày mang 

đậm tính văn hóa dân tộc và giá trị kinh tế, lịch sử như vậy, giám đốc bảo 

tàng cùng các nhân viên của mình đã bỏ ra rất nhiều công sức để sưu tầm 
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trong Nam ngoài Bắc. Công cuộc sưu tầm tốn không ít công phu và tiền 

bạc. Chính vì vậy, cho tới nay, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tự hào sở hữu 

nhiều bộ sưu tập quý và giá trị cổ vật Việt Nam và Trung Hoa. Các cổ vật 

này đa số có niên đại trên 1000 năm tuổi. Có những cổ vật mới có vài trăm 

năm tuổi nhưng tính thẩm mỹ cao nên giá trị kinh tế là không nhỏ. Một 

trong số những cổ vật được sưu tầm tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia phải 

kể tới trống đồng Trung Hoa, bộ sưu tập ngọc cổ, bộ sưu tập gốm sứ cổ,... 

Đây là những hiện vật được giới sưu tầm đánh giá cao về tính thẩm mỹ 

cũng như giá trị văn hóa, lịch sử. 

Thứ tư là Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia xứng đáng là một kênh lưu 

giữ lịch sử, quảng bá văn hóa. 

Là nơi lưu giữ, trưng bày những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia  luôn là một trong những điểm đến hàng đầu 

của công chúng khi đến tìm hiểu về di sản văn hóa thông qua các cổ vật. 

Tại Ninh Bình sở hữu khối lượng hiện vật đa dạng, phong phú, không gian 

trưng bày gắn kết với thiên nhiên, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia còn phát 

huy sức hấp dẫn từ việc thường xuyên cập nhật, đổi mới hoạt động trải 

nghiệm đậm tính cổ xưa, lồng ghép nội dung giáo dục di sản phù hợp với 

mọi lứa tuổi. Chính những yếu tố này đã góp phần kéo khách tham quan 

quay trở lại bảo tàng. Hơn nữa, lại nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, công 

trình thiết kế hiện đại, miễn phí vé vào cửa nên khách đến với bảo tàng đều 

cảm thấy thích thú và say mê. Sau một thời gian hoạt động với những kết 

quả đạt được đủ cơ sở để khẳng định rằng Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia ra 

đời đã góp phần vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của 

dân tộc. Đáp ứng được phần nào nhu cầu, nguyện vọng của những người 

chơi cổ ngoạn tại Ninh Bình và công chúng trong cũng như ngoài nước. Và 

thông qua hoạt động giao lưu, trưng bày cổ vật đã làm phong phú thêm đời 

sống văn hóa tinh thần nơi đây, đồng thời quảng bá được bản sắc vùng đất 
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con người, văn hóa lịch sử của mảnh đất Cố đô tới du khách trong và ngoài 

nước một cách hữu hiệu nhất. 

Sở dĩ bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đạt được những thành tựu trên là 

nhờ những nguyên nhân sau: 

- Nhà nước ta đã xây dựng các văn bản, quy định tạo hành lang pháp 

lý cho sự ra đời, hoạt động của các bảo tàng tư nhân/ngoài công lập nhằm 

khắc phục tình trạng thất thoát di vật/cổ vật ra nước ngoài. Đồng thời tạo 

cơ hội cho công chúng được tiếp cận với một bộ phận của di sản văn hóa 

dân tộc. 

- Xuất phát từ tình yêu đối với cổ vật – một bộ phận của di sản văn 

hóa dân tộc và niềm đam mê lưu giữ những di sản ấy của ông Nguyễn Thế 

Võ – giám đốc bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia. Cùng với sự ủng hộ của gia 

đình, bạn bè, hội Cổ vật…đã tập trung được nguồn tài chính, cơ sở vật 

chất, phương tiện kỹ thuật để bảo tàng ra đời và hoạt động như ngày nay. 

- Được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, bảo tàng tỉnh Ninh Bình… 

về mọi mặt để bảo tàng hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa của mình. Giám đốc bảo tàng đã kịp thời ban hành quy chế 

làm việc đối với bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. Đây là văn bản quản lý nội 

bộ trong bảo tàng dưới sự điều hành của ban giám đốc và tất cả các phòng 

chuyên môn và cán bộ làm việc trong bảo tàng phải thực thi nghiêm túc, 

đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. 

2.4.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những thành công đã đạt được Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia đang bộc lộ những hạn chế và bất cập. Bất cập cả về chuyên môn lẫn 

quản lý. Bảo tàng được xây dựng chủ yếu nhờ tâm huyết, đam mê của cá 

nhân ông Nguyễn Thế Võ, vì vậy không tránh khỏi sự hạn chế về kinh phí 

đầu tư, nên hệ thống trưng bày của bảo tàng đang xuống cấp, lỗi thời. 
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Hạn chế lớn nhất phải kể tới của một bảo tàng tư nhân như Bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng Gia phải kể tới chính là công tác sưu tầm cổ vật. Đây là 

điểm mạnh mà cũng là điểm yếu của bảo tàng, đòi hỏi nguồn vốn lớn của 

cá nhân tự giải quyết. Chính vì vậy, việc sưu tầm cổ vật đôi khi là vấn đề 

tiên quyết mà bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần xác định chiến lược lâu dài 

cho nó. 

Hạn chế thứ hai chính là số lượng nhân viên giới hạn về cả số lượng 

cũng như trình độ. Không giống như các bảo tàng công lập, bảo tàng ngoài 

công lập chủ yếu là các nhân viên làm thời vụ. Đội ngũ cán bộ chuyên 

môn, nghiệp vụ ở bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia còn thiếu và chưa được 

chuẩn hóa dẫn đến lúng túng trong công tác tổ chức và hoạt động. Trình độ 

quản lý của lãnh đạo bảo tàng chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt 

ra. Giới hạn về chuyên môn khiến cho các khâu công tác của bảo tàng, hệ 

thống kho bảo quản chưa được làm theo đúng chuẩn mực.  

Thứ ba là về công tác tuyên truyền, liên kết với các công ty lữ hành 

du lịch cũng chưa được Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia phát huy hết giá trị 

của mình. Để khách du lịch cả nước cũng như trên thế giới tìm đến, Bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần xác định một chiến lược lâu dài nhằm quảng 

bá hình ảnh của mình. Có như vậy, những giá trị văn hóa được lưu giữ tại 

đây mới có thể đưa tới cho đông đảo công chúng. 

Thứ tư là hệ thống phiếu, sổ sách hiện vật của bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia hiện nay chưa đúng chuẩn mực, làm cho công tác quản lý không 

đảm bảo. Bản thân Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia là một bảo tàng tư nhân, 

chính vì vậy công tác sổ sách không được chính quy như các bảo tàng công 

lập. Hơn nữa, công tác sưu tầm, kiểm kê bảo quản còn phụ thuộc phần lớn 

vào sở thích và kế hoạch sưu tầm của giám đốc bảo tàng. Kho tàng của bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia nghèo nàn về trang thiết bị, chủ yếu là các thiết 

bị tự phát cần mua trong quá trình bảo quản hiện vật quý. Do đó, trưng bày 
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cũng kiêm luôn chức năng là những kho mở, gây hạn chế cho công tác 

trưng bày. 

Nguyên nhân: Sở dĩ cùng quá trinh hoạt động bảo tồn và khách quan 

gái trị Di sản văn hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia còn có những hạn 

chế trên đây là do những nguyên nhân sau đây: 

Thứ nhất, do hạn chế về trình độ chuyên môn và số lượng cán bộ nên 

hệ thống phiếu, sổ sách hiện vật của bảo tàng đều chưa có, hoặc có mà 

chưa đúng chuẩn mực, làm cho công tác quản lý không đảm bảo. Rất nhiều 

hiện vật chưa có lý lịch. Kho tàng của bảo tàng công Cổ vật Võ Hằng Gia 

lập đơn sơ và nghèo nàn về trang thiết bị. Trưng bày của bảo tàng còn kiêm 

luôn chức năng là những kho mở bảo quản hiện vật. 

Thứ hai rất ít bảo tàng trong số này có vị trí đắc địa, bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng Gia cũng nằm trong số đó do vậy khách đến tham quan gặp nhiều 

khó khăn. Hàng năm, xuân thu nhị kỳ có một vài đoàn khách đến thăm, 

nhưng cán bộ hướng dẫn không được đào tạo, thuyết minh kém hấp dẫn, 

khiến cho du khách không muốn trở lại. Khách tham quan là động lực, 

nguồn cảm hứng sức sống của mỗi bảo tàng, thiếu điều kiện này cũng làm 

cho bảo tàng bị thui chột và mất dần sự tâm huyết của những người tạo lập 

nên các bảo tàng ấy. Hầu như khách đến với bảo tàng với mục đích chính là 

giao lưu, trao đổi cổ vật. Nhưng những khách vãng lai và công chúng tham 

quan chỉ biết tới bảo tàng thông qua những cuộc trưng bày, đấu giá cổ vật 

của Hội Cổ vật.  

Thứ ba là bản thân Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng chưa thực sự 

nỗ lực đem các hiện vật giàu tính lịch sử của mình đi quảng bá cùng công 

chúng. Chủ yếu các hiện vật này được giới cổ vật tìm hiểu, săn lùng. Chúng 

không chỉ có giá trị văn hóa, lịch sử mà còn có giá trị kinh tế cao. Chính vì 

vậy, việc đưa những hiện vật ra giới thiệu cũng gặp rất nhiều khó khăn, mà 

cái chính là mặt an ninh, đảm bảo cho chính các hiện vật đó. 
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2.5. So sánh với bảo tàng công lập 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia là một bảo tàng tư nhân nằm trong hệ 

thống bảo tàng của nước ta. Các hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia cũng cần tuân theo quy định của pháp luật về hoạt động bảo tàng. Bên 

cạnh đó, là một bảo tàng ngoài công lập, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

cũng tạo cho mình những nét riêng biệt so với các bảo tàng công lập khác.  

Với những đặc thù riêng về quy chế hoạt động do tỉnh Ninh Bình ra 

quyết định đối với các bảo tàng trong tỉnh, luận văn xin so sánh những nét 

tiêu biểu của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia với bảo tàng tỉnh Ninh Bình. 

Điểm giống nhau: 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia và bảo tàng tỉnh Ninh Bình đều có 

chung mục đích hoạt động là nhằm phục vụ công chúng. Theo định nghĩa 

của Luật Di sản Văn hóa đã ban hành và sửa đổi ngày 25/12/2011: “Bảo 

tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, 

trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, 

con người và môi trường sống của con người, nhằm phục vụ nhu cầu 

nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng” 

[…]. Như vậy, mục đích chung của các bảo tàng đều nhằm phục vụ cho 

nhu cầu của đông đảo quần chúng.  

Trong cuốn “Sổ tay công tác văn hóa quần chúng” của giáo sư Lâm 

Bình Tường đã định nghĩa:  

Bảo tàng là cơ quan nghiên cứu khoa học và giáo dục khoa học tự 

nhiên và khoa học xã hội. Là cơ quan nghiên cứu khoa học: Bảo 

tàng đã nghiên cứu, sưu tầm và bảo quản những di tích lịch sử 

văn hóa, những đối tượng lịch sử tự nhiên và những di tích khác, 

những nguồn tư liệu đầu tiên của kiến thức khoa học tự nhiên và 

khoa học xã hội. Là cơ quan giáo dục khoa học: Bảo tàng đã 

thường sử dụng những thành quả nghiên cứu của mình vào trong 
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công cuộc giáo dục khoa học thông qua phần trưng bày của mình 

và trong các tập san phổ cập khoa học. 

Bất kỳ một bảo tàng nào, dù là công lập hay ngoài công lập thì đều 

có những giá trị văn hóa rất độc đáo. Đó là kết quả của cả một quá trình 

nghiên cứu, sưu tầm và nghiên cứu cách thức trưng bày nhằm giới thiệu 

rộng rãi tới công chúng. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng nằm trong quy 

luật hoạt động chung đó. Chính vì vậy, đây là điểm chung lớn nhất có thể 

thấy của một bảo tàng công lập và một bảo tàng ngoài công lập. 

Điểm khác nhau: 

Bên cạnh điểm chung về mục đích hoạt động như đã trình bày ở trên, 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng có những điểm khác biệt so với bảo 

tàng tỉnh Ninh Bình như: 

Thứ nhất là về chủ thể quản lý. Nếu bảo tàng công lập như bảo tàng 

tỉnh Ninh Bình chỉ có chủ thể quản lý Nhà nước như: UBND, Sở Văn hóa 

và Thể thao thì bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia bên cạnh chủ thể quản lý Nhà 

nước còn do chính chủ sở hữu của bảo tàng quản lý. Hơn nữa, chủ thể quản 

lý Nhà nước đối với bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia chỉ mang hình thức quy 

định chung về đường hướng hoạt động phù hợp với tỉnh nhà. Còn các hoạt 

động cụ thể, các quyết định về tài chính, yêu cầu sưu tầm, xây dựng trưng 

bày… đều do chủ sở hữu bảo tàng - tức giám đốc của bảo tàng quyết định. 

Đây cũng là điểm khác biệt giúp cho các hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia đảm bảo cho sự tồn tại của một bảo tàng tư nhân.  

Thứ hai là hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng mang 

tính chất cá nhân: do chủ sở hữu bảo tàng hoàn toàn quyết định. Nếu giám 

đốc bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia nhận thấy việc trưng bày này phù hợp 

với yêu cầu, mục đích của bảo tàng, ông có thể đồng ý cho trưng bày, hay 

giao lưu. Nhưng đối với bảo tàng tỉnh Ninh Bình, cần có sự đồng ý của các 

cấp, ban, ngành quản lý thì mới có các hoạt động trưng bày, giao lưu. Như 
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vật, hoạt động của bảo tàng tư nhân như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia sẽ 

diễn ra với ít thủ tục hành chính hơn và tối giản các khâu cấp phép. Từ đó 

tạo sự linh hoạt cho hoạt động của bảo tàng. 

Từ những đặc điểm giống và khác nhau của bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia và bảo tàng tỉnh Ninh Bình, ta đã nhận thấy được ưu và nhược 

điểm của nó trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân 

tộc. Phát huy các ưu điểm và khắc phục, hạn chế nhược điểm thì vị trí của 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia sẽ ngày càng được khẳng định hơn nữa. 

Tiểu kết chương 2 

Tại chương 2 trong luận văn đã trình bày về bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia là một bảo tàng cổ vật ra đời đầu tiên ở tỉnh Ninh Bình. Với gần 

10 năm hoạt động, bảo tàng đã dần khẳng định mình trong hệ thống bảo 

tàng tư nhân ở đại phương và cả nước. Cùng với các hoạt động chuyên môn 

của bảo tàng, giám đốc cùng các nhân viên không ngừng nỗ lực trong công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản dân tộc.  

Luận văn đã trình bày và phân tích thực trạng công tác bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa cổ vật của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia. 

Trong thời gian qua thông qua các hoạt động cụ thể như sau: 

 - Về công tác bảo tồn Di sản văn hóa bao gồm hoạt động nghiên cứu 

sưu tầm thui thập, lựa chọn di vật cổ vật với kế hoạch cụ thể, kinh phí và 

nguồn nhân lực và các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác sưu 

tầm cổ vật, hoạt động kiểm kê, thống kê, ghi chép di vật, cổ vật và đăng ký 

chúng trong các loại sổ sách của bảo tàng, tổ chức kho bảo quản di vật/ cổ 

vật cùng các phương tiện thiết bị cần thiết. 

 - Về công tác phát huy giá trị di sản văn hóa bao gồm các hoạt động 

tổ chức trưng bày – triển lãm di vật/cổ vật tại bảo tàng và đi lưu động phục 

vụ công chúng, tổ chức hướng dẫn khách tham quan nghiên cứu học tập tại 

bảo tàng, tổ chức truyền thông quảng bá giới thiệu các hoạt động trưng bày, 
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triển lãm sự kiện, sưu tập cổ vật của bảo tàng, tổ chức liên kết với các công 

ty du lịch, tổ chức giao lưu trao đổi di vật/cổ vật… 

Cùng với nội dung trên đây, luận văn đã trình bày và phân tích về 

những ưu điểm, thành tựu đã đạt được cùng những hạn chế, nguyên nhân 

trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cổ vật của bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI 

SẢN VĂN HÓA Ở BẢO TÀNG CỔ VẬT VÕ HẰNG GIA 

3.1 Những tác động của xã hội đối với sự phát triển của bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia 

3.1.1. Khó khăn 

Kinh tế xã hội phát triển đi cùng với nó là những yếu tố gây bất lợi 

cho các hoạt động bảo tàng tư nhân như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

Thứ nhất là, khi con người tập trung vào phát triển kinh tế, người ta 

sẽ quên đi hay đánh giá thấp vai trò của di sản văn hóa đối với đời sống. 

Các giá trị văn hóa, lịch sử của hiện vật, cổ vật không được đánh giá cao 

mà người ta chủ yếu chú trọng tới giá trị kinh tế của nó. Như vậy, gián tiếp 

làm giảm bớt đi giá trị di sản văn hóa thực sự của các cổ vật, hiện vật. 

Thứ hai là, ngày nay xã hội phát triển nhiều, con người cũng mở 

rộng hơn các hoạt động trong đó có cả bảo tàng tư nhân, sưu tập tư nhân. 

Việc chạy theo hình thức hơn là ưa chuộng về nội dung đã tác động không 

ít tới khả năng nhận thức các giá trị của hiện vật bảo tồn, trưng bày trong 

bảo tàng. Có rất nhiều bảo tàng tư nhân, các bộ sưu tập của cá nhân được 

mở ra, nhưng việc lựa chọn bản sắc, mang dấu ấn riêng còn nhiều vấn đề 

bàn cãi. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới những bảo tàng tư nhân được 

đầu tư không ít công sức và kinh tế. Cho dù những bảo tàng tư nhân có giá 

trị đặc sắc riêng vẫn sóng mãi trong lòng công chúng, nhưng ảnh hưởng 

của kinh tế thị trường, khiến nó vẫn bị hòa lẫn không ít. 

Thứ ba, xã hội phát triển yêu cầu công tác quản lý cũng cần phân 

tầng một cách chi tiết nhằm tránh những sai sót dáng tiế gây ảnh hưởng lâu 

dài. Cũng chính vì vậy, các hoạt động của bảo tàng tư nhân cũng bị ảnh 

hưởng do rất nhiều các chi tiết, thủ tục rườm rà trong công tác quản lý. Để 
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sưu tầm một hiện vật, đặc biệt  là cổ vật, cần được sự quản lý, cho phép của 

các ban ngành có liên quan, đôi khi cũng làm cản trở không ít gây mất hiệu 

quả cho công tác này của bảo tàng tư nhân. 

3.1.2. Thuận lợi 

Bên cạnh những khó khăn do sự phát triển kinh tế xã hội, các hoạt 

động của bảo tàng tư nhân/bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng nhận được 

những thuận lợi nhất định: 

Thứ nhất, khi mức sống phát triển, nhu cầu hưởng thụ cũng phát 

triển, người ta sẽ lui tới những nơi mang tính thẩm mỹ cao như các bảo 

tàng. Đặc biệt với bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, với những độc đáo riêng 

về hiện vật sẽ càng thu hút nhiều hưn sự quan tâm của công chúng. 

Thứ hai, kinh tế xã hội phát triển, sức lao động của con người được 

giải phóng, người ta sẽ có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới nhu cầu văn 

hóa. Trước đây máy móc kỹ thuật chưa có, con người phải lao động tới hơn 

10 tiếng 1 ngày. Ngày nay, trung bình chúng ta làm việc từ 7-8 tiếng mỗi 

ngày. Thời gian dành ra được bố trí cho vui chơi, giải trí. Và nới người ta 

hướng tới là những nơi tham quan du lịch có cảnh đẹp của tự nhiên, những 

nơi mang nhiều màu sắc văn hóa dân tộc, hay đặc sắc của địa phương. Đây 

chính là đặc điểm mà bảo tàng tư nhân như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

có được. 

Thứ ba, truyền thông phát triển, việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu về 

bảo tàng tư nhân được rộng rãi và thuận lợi hơn. Nếu như trước đây, chỉ có 

giới đam mê cổ vật, những người nghiên cứu về di sản văn hóa mới biết 

đến và đi đến các bảo tàng tư nhân như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. Thì 

ngày nay, công chúng/ những người mộ điệu nói chung cũng thường xuyên 

lui tới bảo tàng tham quan. Nhờ các phương tiện truyền thông, hoạt động 

quảng bá hình ảnh và những đắc sắc của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

được chuyên nghiệp hơn và tạo những ấn tượng rất tốt. 
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3.2. Phương hướng 

3.2.1. Phương hướng chung 

Công cuộc đổi mới là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp 

phát triển đất nước. Những thay đổi sâu sắc nhất bắt đầu từ lĩnh vực kinh 

tế, ở đó, thay vì nền kinh tế quan liêu, bao cấp, Đảng và Nhà nước ta đã chủ 

trương thực hiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; 

một nền kinh tế có nhiều thành phần tham gia. Để có những thay đổi mang 

tính cách mạng trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội và văn hóa, Đảng 

và Nhà nước đã ban hành hàng loạt các chủ trương, định hướng, luật, chính 

sách; những văn bản có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành di sản văn 

hóa nói chung và bảo tàng nói riêng. 

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa theo phương 

thức xã hội hóa đã được ngành văn hóa và các địa phương thực hiện 

trong nhiều năm qua, huy động được các nguồn lực và sự tham gia đóng 

góp của nhân dân. Có thể nói, di sản văn hóa chỉ thật sự được bảo vệ và 

phát huy giá trị một cách bền vững khi Nhà nước và nhân dân cùng 

chung tay, góp sức. 

Luật Di sản văn hoá được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, khoá X kỳ họp thứ 9 thông qua đã khẳng định “Di sản văn hoá 

Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một 

bộ phận của Di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp 

dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã xác định 10 nhiệm vụ về 

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 

tộc. Trong đó nhiệm vụ thứ tư là bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa. 

Nghị quyết đã chỉ rõ nội dung của nhiệm vụ này như sau: “Di sản văn hóa 

là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, 

cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng 
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bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống (bác học và 

dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể 

[24, tr. 44, 45]. 

Nghị định 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa [11]. 

Thông tư 18/2010/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động 

của bảo tàng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành [22]. 

Để tiếp tục thúc đẩy sự ra đời và phát triển của các bảo tàng và sưu 

tập tư nhân, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hóa, triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể hệ 

thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt tại Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2005, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra chỉ thị số: 84/2008/CT-

BVHTTDL Về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra 

đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân [1]. 

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện 

công tác xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, thể thao theo tinh thần Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Nghị quyết số 90-

CP, Nghị định số 73/1999/NĐ-CP, Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của 

Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Sơ kết 

2 năm thực hiện Nghị quyết số 05 “về đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh 

vực: giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao”, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch đã ra chỉ thị số 32/2008/CT-BVHTTDL.  

Tiếp thu đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, lãnh đạo 

tỉnh Ninh Bình cũng đề cao vai trò của công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là quan tâm tới hoạt động bảo tàng, bảo 

tàng tư nhân và các nhà sưu tập tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ 



 91 

sưu tập tư nhân xây dựng các bảo tàng, có chính sách hỗ trợ để khuyến 

khích xây dựng các bảo tàng tư nhân, nhằm xã hội hoá và đa dạng hoá các 

mặt hoạt động bảo tàng, góp phần vào việc bảo vệ di sản văn hoá và phục 

vụ nhu cầu đẩy mạnh hưởng thụ văn hoá. UBND tỉnh Ninh Bình ban hành 

quyết định số 31/2016/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ của Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh, trong đó có quy định việc quản lý của Sở Văn 

hóa và Thể thao đối với bảo tàng cấp tỉnh và các sở hữu tư nhân địa 

phương [15]. 

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành thủ tục thành lập bảo tàng tư 

nhân TT-NBI-065507-TT 

UBND tỉnh Ninh Bình ban hành giấy cấp phép nghiên cứu, sưu tầm 

di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tình cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

và người Việt Nam định cư ở nước ngoài: TT-NBI-065505-TT 

UBND tỉnh Ninh Bình cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa 

hàng mua bán di vật, cổ vật: TT-NBI-065504-TT 

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XIX đã 

nêu trong Báo cáo chính trị như sau: “Các hoạt động tuyên truyền, cổ động, 

triển lãm kịp thời phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, 

đạt hiệu quả thiết thực. Công tác bảo tổn, bảo tàng, phát huy giá trị các di 

sản văn hóa dân tộc đạt nhiều kết quả” [25, tr.46]. 

Từ đó, trong phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

chủ yếu năm 2005 - 2010 đã đề ra nhiệm vụ về Văn hóa thông tin, báo chí, 

phát thanh - truyền hình, thể dục - thể thao như sau: “Đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất bản, bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương; trùng tu, tôn tạo 

các di tích lịch sử, văn hóa; triển khai thực hiện Quyết định 82 - QĐ/TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo 
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và phát huy giá trị khu di tích lịch sử vă hóa Cố đô Hoa Lư. Giữ gìn, phát 

huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể.” [25, tr. 85]. 

Trong Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu lên giải pháp 

Phát triển văn hóa, thông tin - truyền thông, thể dục - thể thao, phong trào 

thi đua yêu nước như sau: “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước. Bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, 

các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng. Kết hợp hài hòa việc bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du 

lịch bền vững. Củng cố, nâng cao và phát huy hiệu quả các thiết chế văn 

hóa - thông tin từ tỉnh tới cơ sở, đảm bảo hoạt động thường xuyên, phục vụ 

tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo 

văn hóa của người dân. Tăng cường các hoạt động thư viện, bảo tàng, điện 

ảnh, biểu diễn nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nhân dân” [26, 

tr.112]. 

3.2.2. Phương hướng cụ thể của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cũng như được sự khuyến 

khích của tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã đặt ra phương 

hướng cụ thể cho các hoạt động của mình trong thời gian tới nhằm bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. 

Trong thời gian tới, để định hướng phát triển bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia cần đặt các mục tiêu cụ thể cho mình với công tác bảo tàng như: 

- Nâng cấp công trình bảo tàng từ công trình cũ hiện nay trở thành 

một bảo tàng tư nhân/ngoài công lập có quy mô lớn hơn với kiến trúc mang 

nét truyền thống Cố đô Hoa Lư xưa bao gồm các không gian và trang bị 

thêm các thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại cho bảo tàng. 
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- Đối với một bảo tàng ngoài công lập hay các nhà sưu tập cá nhân, 

việc cần thiết trước mắt trong vấn đề quản lý di sản văn hóa chính là 

phương hướng cho công tác sưu tầm hiện vật. Việc đẩy mạnh công tác 

nghiên cứu - sưu tầm hiện vật ở Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia góp phần 

quan trọng phát huy giá trị các di sản lịch sử văn hóa quê hương đáp ứng 

nhu cầu tìm hiểu, tham quan của nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

- Chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện các bộ sưu tập đã có, xây dựng một 

số bộ sưu tập mới nhằm làm phong phú hơn cho trưng bày của bảo tàng. 

Hiện tại, bảo tàng đã có khoảng hơn 10 bộ sưu tập hoàn chỉnh, đẹp và 

mang đậm dấu  ấn văn hóa lịch sử dân tộc qua các thời kỳ khác nhau. Tuy 

nhiên, chủ sở hữu bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia cho biết thời gian tới sẽ lên 

kế hoạch sưu tầm thêm hai đến ba bộ sưu tập về gốm và ngọc. Đây cũng là 

kế hoạch cho khoảng thời gian 2 đến 5 năm tới. Trên thực tế, nếu cơ duyên 

đến, đôi khi quá trình sưu tầm này diễn ra rất nhanh chóng. Nhưng tùy theo 

tình hình khó khăn thực tế hiện nay thì công tác này có thể còn kéo dài hơn 

5 năm, chính vì vậy, công tác lên kế hoạch này rất cần thiết nhằm trù bị về 

kinh phí, phát triển các hoạt động khác song song với việc này. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc sưu tầm cổ vật. Khác với bảo 

tàng công lập, bảo tàng tư nhân luôn có những tình huống phát sinh trong 

quá trình sưu tầm, trao đổi. Nhưng không vì thế mà công tác này bị bỏ bê 

mà hơn nữa, càng cần có những phương án nhằm đáp ứng yêu cầu của 

công việc. Hiện nay, bảo tàng đã hoàn thiện được rất nhiều các bộ sưu tập 

khác nhau về chất liệu, niên đại. Nhưng với tinh thần của một người đam 

mê giá trị văn hóa của cổ vật, ham học hỏi, chủ sở hữu bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia đặt mục tiêu của mình để hoàn thiện hơn nữa nhằm giới thiệu đến 

công chúng được đầy đủ và rõ ràng. Cho đến này, bộ sưu tập gốm sứ Trung 

Quốc của bảo tàng được đánh giá đều là những đồ hết sức tinh xảo và đẹp; 
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ông Nguyễn Thế Võ vẫn yêu cầu các nhân viên không ngừng tìm hiểu và 

trao đổi nhằm hoàn thiện hơn nữa.  

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao tính chuyên môn hóa nghiệp vụ bảo 

tàng trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong bảo tàng 

cổ vật của mình. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác giao lưu, trao đổi với các nhà 

sưu tập, các bảo tàng tư nhân. Mục tiêu trước mắt là giao lưu với các nhà 

sưu tập tư nhân trong tỉnh như hội Cổ vật Tràng An, bảo tàng Cổ vật 

Hoàng Long Thanh Hóa, hội Cổ vật Thiên Trường Nam Định,… Bên cạnh 

đó, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng tham gia các cuộc giao lưu, trưng 

bày ở nhiều triển lãm trên cả nước. Mặc dù cho tới này, hiện vật của bảo 

tàng chưa được đem ra nước ngoài trưng bày, nhưng rất nhiều cuộc giao 

lưu về cổ vật tại Trung Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan,.. đã được chủ sở hữu 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia tới tham gia, học hỏi. 

- Mục tiêu phấn đấu trong tương lai của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia là ngày càng thu hút được công chúng đến với bảo tàng của mình nhiều 

hơn, đa dạng hơn. Công chúng là mục tiêu và chiến lược lâu dài của bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia.  

Sắp tới, để công tác trưng bày - giáo dục được hoạt động đa dạng và 

hiệu quả hơn nữa, Bảo tàng sẽ tiếp tục phối hợp với các Bảo tàng tỉnh Ninh 

Bình, Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long, Hội Cổ vật Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 

trong việc tham gia các trưng bày theo các chuyên đề lịch sử -văn hóa.  

Trong Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020, Bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia xác định: 

- Về tầm nhìn: Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia là một bảo tàng tư 

nhân, góp phần cụ thể hóa chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa nước nhà. Bảo tàng cũng xác định được tiềm năng, lợi thế về bộ sưu 
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tập cá nhân mang dấu ấn riêng. Từ đó triển khai làm phong phú hơn nữa 

nhằm quảng bá về tinh hoa dân tộc tới toàn quốc và thế giới. 

- Về sứ mạng: Bảo tàng đang thực hiện sứ mạng cao cả là bảo tồn di 

sản văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phục vụ sự 

nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. 

- Về mục tiêu: Trong giai đoạn 2015 - 2020, Bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo quản, 

kiểm kê, trưng bày hiện vật, hoàn chỉnh hệ thống trưng bày thường xuyên, 

xây dựng nội dung cho các triển lãm, trưng bày chuyên đề; phổ biến tri 

thức khoa học, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sưu tầm, xây 

dựng các sưu tập hiện vật, bảo quản phòng ngừa, phục chế hiện vật bảo 

tàng. Bảo tàng cũng xây dựng đội ngũ đủ mạnh để đảm đương các khâu 

công tác bảo tàng, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ bảo 

tàng. 

3.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa  

3.3.1. Về cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước 

3.3.1.1. Xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích bảo tàng ngoài công 

lập 

Trong thời gian qua, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng, 

Nhà nước về hoạt động bảo tàng trên cả nước đã đạt được những thành tựu 

đáng kể, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân và tuyên 

truyền, quảng bá những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Tuy vậy, 

công tác quản lý Nhà nước, chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 

vụ nhằm thúc đẩy sự ra đời và phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư 

nhân còn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả đạt được chưa tương 

xứng với tiềm năng xã hội và chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội 

hóa hoạt động bảo tàng. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương, các cơ 
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quan chức năng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tiềm năng phát 

triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân đối với quá trình xã hội hóa các 

hoạt động bảo tàng; việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, 

chính sách khuyến khích sự ra đời và phát triển của các bảo tàng và sưu tập 

tư nhân còn thiếu đồng bộ, kém hiệu quả. Chính vì vậy, thông qua luận 

văn, xin đưa một số ý kiến cụ thể cho giải pháp về cơ chế chính sách của 

Đảng và Nhà nước đối với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa dân tộc của bảo tàng tư nhân: 

Một là: Tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 

các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc thực 

hiện nhiệm vụ khoa học về văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá 

đặc sắc của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc 

gia về văn hoá, quy hoạch, dự án phát triển văn hoá. Tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước về văn hoá, thể thao và du 

lịch. Trong quá trình xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch Nhà 

nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời huy động tiềm năng, nguồn lực của 

mọi lực lượng, mọi thành phần kinh tế xã hội, cùng tham gia sáng tạo, cung 

cấp và phổ biến văn hoá, thể thao, du lịch tạo điều kiện cho các hoạt động 

văn hoá, thể thao và du lịch phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đa dạng chủ thể 

hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, dân chủ hoá nhưng không thương 

mại hoá hoạt động văn hoá.  

Hai là: Đảm bảo tự do sưu tầm và trao đổi các hiện vật quý giữa các 

nhà sưu tầm với nhau. Ưu tiên, khuyến khích đầu tư và có chính sách ưu 

đãi cho những lĩnh vực then chốt, có vai trò quan trọng trong việc định 

hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giá trị xã hội, bảo tồn và 

phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống; bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hoá, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc. Đối với những hoạt 

động trong các lĩnh vực, hình thức dễ bị lợi dụng, nảy sinh tiêu cực, việc 
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thực hiện xã hội hoá cần phải được quy hoạch, quản lý chặt chẽ, quy định 

các điều kiện cụ thể nhằm đảm bảo sự phát triển theo đúng đường lối của 

Đảng. Cụ thể ở đây là các hoạt động của bảo tàng tư nhân, các triển lãm 

sưu tập cá nhân cần được khuyến khích, phát triển rộng rãi. Từ đó tạo tiền 

đề cho các nhà sưu tập cá nhân có môi trường để phát triển, phát huy được 

nội lực cá nhân trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa 

dân tộc. 

Ba là: Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa. Tuyên truyền cho 

cộng đồng công chúng biết tự hào và trân trọng những giá trị tinh thần, đạo 

đức, phong tục tốt đẹp của mình, phát huy các giá trị văn hóa tích cực 

truyền thống trong cuộc sống mới. Xây dựng và thực hiện quy ước văn hóa 

trên cơ sở kết hợp những yếu tố truyền thống tốt đẹp. Tổ chức hình thức 

hoạt động văn hóa lành mạnh để thu hút nhân dân tham gia. Khi công 

chúng được nâng cao nhận thức về văn hóa dân tộc, kết hợp với các hoạt 

động của bảo tàng ngoài công lập, thì giá trị di sản văn hóa dân tộc được 

tăng cường tuyên truyền gìn giữ và phát huy. 

Bốn là: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương 

trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc; cân đối 

phân bổ ngân sách thực hiện các dự án thuộc Chương trình. Có chính sách 

hỗ trợ công tác bảo tồn, phát triển văn hoá, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán 

bộ văn hoá; đặc biệt là đối với các nhà sưu tập cá nhân, các bảo tàng ngoài 

công lập cần có những khóa học, khóa bồi dưỡng đào tạo nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn. Đây là một trong những khó khăn chính của bảo tàng 

ngoài công lập cần có sự giúp sức của Nhà nước, các cấp chính quyền địa 

phương. Đã không ít các bảo tàng tư nhân sở hữu các bộ sưu tập đáng mơ 

ước đối với bảo tàng công lập. Nhưng do trình độ nhân viên không được 

đồng đều, nguồn vốn hạn hẹp mà cuối cùng lại đành phải dừng lại trong 

quá trình hoạt động. Đây thực sự là một điều đáng tiếc cho những người 
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đam mê cổ vật nói riêng và công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa nói chung. 

Năm là: Cần có những chế tài cụ thể cho thị trường mua bán, trao đổi 

cổ vật, mà cụ thể là Nhà nước cần có những chính sách kiểm soát thị 

trường văn hóa. Kiểm soát thị trường văn hóa nhằm làm cho thị trường này 

phát triển theo hướng lành mạnh, hạn chế đến mức thấp nhất những biểu 

hiện tiêu cực ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa - chính trị, xã hội. 

Kiểm soát thị trường văn hóa nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giải trí 

văn hóa làm cho người tiêu dùng thỏa mãn tốt nhất những nhu cầu tinh thần 

mà không ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa. Đối với các hoạt động 

trao đổi, mua bán cổ vật, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia cần nắm rõ những 

quy định về đánh giá, thẩm định mang tính chất mẫu mực, tạo sự định 

hướng cho hoạt động trao đổi của bảo tàng được diễn ra thuận lợi và phát 

triển hơn. Có như vậy thì giới điệu mộ cổ vật trong nước mới có thêm 

những thông tin và hiểu về sưu tập của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia mà 

tìm đến bảo tàng nhiều hơn nữa. Ngoài các quy định của Nhà nước, thì sự 

quản lý của chính quyền sở tại đối với các bảo tàng ngoài công lập, các nhà 

sưu tập tư nhân cũng là một trong những điều cần lưu ý đối với bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng gia. Bởi được sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa 

phương thì hoạt động giao lưu, trao đổi, cũng như trưng bày tuyên truyền 

của bảo tàng mới được thuận lợi và phát triển. 

3.3.1.2 Mở các quỹ văn hóa cho bảo tàng ngoài công lập 

Các di sản văn hóa Việt Nam không chỉ là tài sản văn hóa quý giá 

của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, mà còn là tài sản văn hóa của nhân 

loại. Việc bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc nhằm phát huy giá trị của các 

di sản và truyền thống tốt đẹp để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng xã hội, 

đồng thời góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới. Di sản văn hóa dân 

tộc là một phần những di sản mà cha ông chúng ta đã để lại cho con cháu 



 99 

bao đời. Nhưng nó có tiếp tục được lưu truyền, được phát huy hay không 

lại phụ thuộc vào những người tiếp nhận nó. Quá trình bảo tồn và phát huy 

di sản văn hóa dân tộc có không ít những khó khăn, những thử thách cần có 

sự chung tay của cả cộng đồng. Nhận thức được vai trò của di sản, của giá 

trị văn hóa dân tộc, có rất nhiều quỹ văn hóa được lập nên để bảo tồn và 

phát huy giá trị của nó. Một loạt các quỹ đã hoạt động rất tốt và khẳng định 

được vai trò của mình đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa như: 

Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Quỹ văn hóa Hà Nội, Quỹ 

Phan Châu Trinh,… 

Để hệ thống các bảo tàng nước ta, cả bảo tàng công lập lẫn bảo tàng 

tư nhân hoạt động được tốt nên thành lập các quỹ văn hóa của Nhà nước từ 

Trung ương đến địa phương và quỹ của các tổ chức phi Chính phủ. Thay vì 

các bảo tàng phải đi đến từng doanh nghiệp xin tài trợ, cách xã hội hóa tốt 

nhất chính là việc phát triển hệ thống quỹ văn hóa; thành lập các quỹ văn 

hóa Nhà nước từ cấp Trung ương, tỉnh, thành phố, thậm chí cấp huyện và 

quỹ văn hóa của các tổ chức phi Chính phủ. Đứng trước những yêu cầu và 

thách thức của thời đại, bảo tàng ngoài công lập hiện nay cũng cần phải có 

một quỹ văn hóa nhằm đỡ đầu, phát huy hết khả năng của nó. Vai trò của 

quỹ văn hóa cho các bảo tàng ngoài công lập chính là: 

- Hướng dẫn, bảo lãnh cho các cá nhân đam mê sưu tầm các cổ vật/di 

sản văn hóa mở bảo tàng tư nhân hoặc trưng bày triển lãm nhằm giới thiệu 

đông đảo tới công chúng. 

- Giới thiệu, bảo tồn và phát huy giá trị của các bộ sưu tập, các 

chuyên đề trưng bày tại các bảo tàng tư nhân 

- Tổ chức các hoạt đông giao lưu, trao đổi, triển lãm cho các bảo 

tàng ngoài công lập với quy mô lớn nhằm giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt 

Nam với thế giới và ngược lại. 

- Quỹ văn hóa cho bảo tàng ngoài công lập cũng được phép trực tiếp 

giao dịch với các Quỹ văn hóa khác trong cả nước, các tổ chức nhân đạo, từ 



 100 

thiện, kinh tế, văn hóa, xã hội, các tập thể cá nhân trong nước và thế giới để 

tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bằng nhiều hình thức 

để bảo tồn và phát triển nguồn vốn của Quỹ theo đúng pháp luật Nhà nước 

và các quy định của địa phương. 

Bảo tàng tư nhân được thành lập đồng nghĩa với việc nó cần phải tự 

lực đứng trên đôi chân của chính mình. Nhưng không vì thế bảo tàng ngoài 

công lập bị bỏ mặc, mà cần phải có sự quan tâm của các cấp các ngành một 

cách rõ ràng, cụ thể hơn. Nhiều nhà sưu tập tư nhân hiện nay khi đứng ra 

thành lập bảo tàng phải  hoàn toàn tự lo về vốn, hơn nữa lại cần có một tổ 

chức đứng ra đỡ đầu thì mới hoàn thành được mong muốn của mình.Theo 

Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho 

rằng, để các bảo tàng ngoài công lập hoạt động thực sự có hiệu quả, ngoài 

sự quan tâm chưa đúng mức của Nhà nước tới hệ thống các bảo tàng ngoài 

công lập, thì “bà đỡ” để bảo tàng tư nhân hoạt động hiệu quảchính là các 

quỹ văn hóa của Nhà nước và của các tổ chức phi Chính phủ được xây 

dựng từ Trung ương đến địa phương… [29]. Các doanh nghiệp, đơn vị sẽ 

rót tiền tài trợ cho các hoạt động văn hóa đích thực và các bảo tàng công 

lập cũng như ngoài công lập thông qua các hoạt động của quỹ văn hóa. Có 

cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đóng góp cho các hoạt động văn 

hóa thông qua các quỹ văn hóa. Hàng năm, các bảo tàng sẽ đề xuất dự án, 

cạnh tranh với dự án của các bảo tàng khác để nhận được tiền tài trợ. Cuộc 

cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các bảo tàng vừa là động lực thúc 

đẩy các bảo tàng tư nhân và bảo tàng công lập tích cực hoạt động, vừa tạo 

ra nguồn thu.  

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia với tự lực của mình đã rất nỗ lực trong 

công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Nếu có sự 

giúp sức từ cộng đồng, mà cụ thể ở đây là các quỹ văn hóa từ Trung ương 

đến địa phương thì thành quả sẽ còn cao hơn nữa. Việc đỡ đầu của các quỹ 

văn hóa đối với bảo tàng ngoài công lập nói chung mà cụ thể là Bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng Gia nói riêng là tất cả các hoạt động, các kết nối giữa điểm 
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đến là bảo tàng với các tuor du lịch, các khách thăm quan trong và ngoài 

nước, các nhà nghiên cứu chuyên sâu,… Việc đi tìm danh phận cho bảo 

tàng tư nhân có thể coi như nút thắt giúp cải thiện tình trạng hoạt động ảm 

đạm hiện nay. Dù không được trợ cấp về kinh phí nhưng nếu như, các bảo 

tàng ngoài công lập nhận được sự đỡ đầu từ phía Nhà nước, từ phía một tổ 

chức xã hội nghề nghiệp sẽ giúp ích nhiều hơn cho người đứng đầu bảo 

tàng tư nhân. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận vào thực tế, không nên đặt áp 

lực và sự kỳ vọng quá lớn vào các quỹ văn hóa đối với sự phát triển của 

bảo tàng ngoài công lập. Bản thân giám đốc, người quản lý bảo tàng phải 

có những thay đổi tích cực cho bảo tàng của mình, làm mới và hấp dẫn tới 

người xem, từ các bộ sưu tập của cá nhân mà có thể giới thiệu về những di 

sản văn hóa quý giá của dân tộc. Có như vậy mới mong bảo tàng ngoài 

công lập nói chung và bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia nói riêng ngày càng 

phát triển mạnh và gắn với cộng đồng nhiều hơn. 

3.3.1.3 Kết nối giữa bảo tàng công lập với bảo tàng ngoài công lập 

Sau khi Luật di sản văn hóa có hiệu lực và cho phép thành lập Bảo 

tàng tư nhân, hiện nay cả nước đã có khá nhiều bảo tàng tư nhân ra đời, 

trong số đó có rất ít hoạt động đúng nghĩa của một Bảo tàng có các phòng, 

ban… và cán bộ nhân viên là những người được đào tạo chính quy. 

Theo Hội đồng Bảo tàng Quốc tế ICOM, bảo tàng là thiết chế tồn tại 

lâu dài, không vụ lợi nhằm phục vụ cho xã hội và sự phát triển của xã hội, 

mở cửa phục vụ cho công chúng và tiến hành nghiên cứu liên quan đến di 

sản của con người và môi trường xung quanh. Với Việt Nam: Bảo tàng là 

thiết chế văn hóa nghiên cứu, bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử 

tự nhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên 

cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân [8, khoản 16 

điều 4]. 

Như vậy nhiệm vụ của bảo tàng là phục vụ cộng đồng xã hội các nhu 

cầu về hưởng thụ văn hóa, các nhu cầu về nghiên cứu, giáo dục đối với di 
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sản của con người và môi trường xung quanh, mà không vì mục đích thu 

lợi nhuận. Tuy nhiên để thực hiện được nhiệm vụ đó là một điều vô cùng 

khó đối với các bảo tàng tư nhân, chính bởi trong hệ thống bảo tàng Việt 

Nam có bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập, cùng thực hiện 

những quy định của luật di sản đối với hoạt động của bảo tàng. Bảo tàng 

công lập được nhà nước bao cấp, còn bảo tàng tư nhân là “một tổ chức hoạt 

động về văn hóa phi lợi nhuận, tự chủ về kinh phí hoạt động”. 

Gần đây nhất, ngày 31-12-2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành thông tư số 18, quy định về tổ chức và hoạt động của bảo 

tàng.Trong đó điều 12 quy định về hoạt động dịch vụ đối với bảo tàng. Đây 

có thể nói là chính sách mở đối với hệ thống bảo tàng nói chung và là cứu 

cánh đối với bảo tàng tư nhân. Cũng chính bởi từ đó bảo tàng tư nhân mới 

có thể tạo các nguồn thu, nhằm mục đích duy trì hoạt động của bảo tàng, từ 

đó mới có thể tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm thu hút khách tham 

quan. Và có khách tham quan thì bảo tàng mới có thể tạo được nguồn thu 

cho hoạt động. Vì vậy việc thu hút khách tham quan đối với một bảo tàng 

tư nhân là vô cùng quan trọng, liên quan đến sự tồn tại của bảo tàng [22]. 

Trong đó, có thể nhận thấy, bảo tàng lập ra nhưng số lượng hiện 

vật được trưng bày còn kém phong phú, đó là chưa kể đến việc thiếu hụt 

đội ngũ cán bộ có chuyên môn tiếp đón, phục vụ khách tham quan. Bên 

cạnh đó, do chưa có sự liên kết với những hãng lữ hành để quảng bá, giới 

thiệu với khách du lịch, nên hệ thống các bảo tàng tư nhân hoạt động thiếu 

hiệu quả, chưa thực sự nổi bật như một địa điểm văn hóa để thu hút du 

khách. Có thể thấy, để có được điều này cần đến sự phối hợp hơn nữa giữa 

Nhà nước với các bảo tàng tư nhân. Trong đó, kết hợp đưa những sự kiện 

văn hóa lớn đến với bảo tàng tư nhân, đồng thời tổ chức những cuộc vận 

động hiến tặng cổ vật để huy động nguồn lực từ cộng đồng. 
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Từ kinh nghiệm hoạt động của bảo tàng tại Việt Nam cũng như thế 

giới, có thể nhận định rằng: các loại hình bảo tàng cùng tồn tại bình đẳng 

và có cơ hội thành công như nhau. Nhưng so với các bảo tàng công lập, các 

bảo tàng ngoài công lập có rất ít lợi thế về các nguồn lực như: không gian, 

kiến trúc, cảnh quan, nguồn nhân lực, kinh phí hoạt động,… Hơn nữa, các 

bảo tàng ngoài công lập từ khi bắt đầu vận hành hệ thống lại cần có thời 

gian để khẳng định tên tuổi và vị thế của mình. Việc phối kết hợp giữa 

bảo tàng công lập và ngoài công lập sẽ đưa tới rất nhiều tác dụng cho cả 

hai bên: 

Thứ nhất: Các bộ sưu tập đa dạng, phong phú và độc nhất vô nhị 

của các bảo tàng ngoài công lập có nhiều cơ hội để đến với công chúng. 

Nếu chỉ cá nhân nhà sưu tập tư nhân đứng ra tổ chức triển lãm trưng này, 

thì nó sẽ không tránh khỏi việc nghèo nàn về hiện vật. Cho dù nó có đặc 

sắc, hiếm hoi nhưng với số lượng ít ỏi, sẽ làm cho người xem nhàm chán. 

Với quy mô một cuộc trưng bày triển lãm vừa và nhỏ, cũng cần góp sức 

của rất nhiều bộ sưu tập, chuyên đề trưng bày khác nhau. Chính vì vậy, 

các bảo tàng ngoài công lập rất cần sự góp sức của bảo tàng công lập. 

Ngược lại, các cuộc trưng bày triển lãm của bảo tàng công lập thêm phong 

phú và hấp dẫn người xem hơn. Ngân sách nhà nước có giới hạn, nguồn 

sưu tầm chính của bảo tàng công lập vẫn là chờ đợi những nhà hảo tầm, 

những người mong muốn đóng góp sức nhỏ bé vào công cuộc bảo tồn di 

sản văn hóa dân tộc.  

Thứ hai: Sự kết hợp của bảo tàng công lập và ngoài công lập trong 

các hoạt động mà chủ yếu là trưng bày, triển lãm, sẽ giúp cho thủ tục hành 

chính bớt phức tạp hơn cho phía bảo tàng công lập. Trên thực tế, bảo tàng 

công lập đã thực hiện rất nhiều các khâu thủ tục hành chính rườm rà, các 

yêu cầu của chính quyền địa phương, các quy định các cấp quản lý; chính 

vì vậy, công tác chuẩn bị được tiến hành nhanh gọn và ít các rắc rối về mặt 
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hành chính. Tạo điều kiện cho hiện vật được giới thiệu tới công chúng đầy 

đủ và thực tế. 

Thứ ba: Hiện nay, các chính sách của nhà nước cho hoạt động bảo 

tồn, bảo tàng mới chủ yếu nghiêng về bảo tàng công lập. Bởi bảo tàng công 

lập trực tiếp chịu sự quản lý của nhà nước. Chính vì vậy, khi kết hợp giữa 

bảo tàng công lập và ngoài công lập, thì các bảo tàng tư nhân cũng sẽ dễ 

dàng hơn khi thực hiện các yêu cầu, quy định của chính sách nhà nước. 

Đây là bước khởi đầu thuận lợi cho các hoạt động của bảo tàng ngoài công 

lập, vốn rất nhiều gian nan, vất vả. Sự phối kết hợp này cũng khả thi hơn 

rất nhiều khi có được sự tác động của các chính sách hay sự can thiệp của 

cơ quan chức năng vì lợi ích của cả bảo tàng công lập và ngoài công lập và 

cao hơn nữa là vì lợi ích của cộng đồng. 

3.3.2. Về công tác bảo tồn di sản văn hóa  

3.3.2.1 Tăng cường sưu tầm, thu thập, lưu giữ di sản văn hóa 

Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống 

kinh tế, chính trị, xã hội các quốc gia ngày càng đề cao tính đặc thù, tính đa 

dạng của văn hóa và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đấu tranh chống 

khuynh hướng đồng nhất, đồng hóa về văn hóa. Thực hiện nhiệm vụ quan 

trọng và cấp thiết đó, Bảo tàng được coi là một thiết chế văn hóa đặc biệt 

có nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và tính đa dạng của văn hóa 

dân tộc. Vị thế này của Bảo tàng chỉ được đảm bảo, khi mà hệ thống kho 

bảo quản của bảo tàng sưu tầm được đầy đủ các sưu tập hiện vật có giá trị 

nhiều mặt và hệ thống các phòng trưng bày của Bảo tàng đủ sức thu hút sự 

quan tâm của công chúng. Vì vậy, đầu tư cho nghiên cứu, sưu tầm hiện vật 

bảo tàng chính là đầu tư cho những mắt xích trọng yếu có tính nền tảng 

đảm bảo cho Bảo tàng phát triển lâu dài. 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo 

tàng Việt Nam đến năm 2020, trong đó đề ra nội dung cụ thể qui hoạch Bảo 
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tàng tỉnh, thành phố: “Tăng cường công tác sưu tầm, xây dựng các bộ sưu 

tập hoàn chỉnh về đặc trưng văn hóa địa phương. Mỗi bảo tàng cần xác 

định và giới thiệu các chủ đề trưng bày mang tính đặc thù và tiêu biểu 

nhằm phản ánh bức tranh đa dạng về văn hóa vật thể và phi vật thể của 

cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bảo tàng tỉnh, thành phố phải trở thành 

trung tâm văn hóa cộng đồng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới 

kinh tế - xã hội của địa phương” [14]. 

Để làm tốt việc sưu tầm hiện vật, mỗi bảo tàng cần thường xuyên 

xem xét chính sách để điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế. Về 

cơ bản, hiện vật thu nhận phải phù hợp với mục đích và hoạt động của bảo 

tàng. Tuy nhiên, vẫn có thể thu nhận hiện vật ngoài các chính sách đã được 

quy định trong các trường hợp ngoại lệ, song, với các trường hợp ngoại lệ 

đó, lãnh đạo bảo tàng phải xem xét, cân nhắc kỹ càng, đặc biệt là “cần tính 

đến ý nghĩa của các hiện vật hoặc mẫu vật cũng như bối cảnh của hiện vật 

này là di sản văn hóa hoặc tự nhiên và các lợi ích đặc biệt của các bảo tàng 

khác trong việc sưu tầm hiện vật này. Đối với những trường hợp trên, các 

hiện vật không có giá trị không được sưu tầm” [2, tr.91]. 

Công tác sưu tầm tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia luôn được xác 

định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bảo tàng. Hàng năm, kế 

hoạch sưu tầm, trao đổi, thu thập hiện vật được cán bộ bảo tàng thực hiện 

rất kỹ lưỡng. Từ kế hoạch đó, công việc cụ thể được phân công cho từng cá 

nhân, bộ phận chuyên trách. Bảo tàng muốn phát triển, chất lượng bảo tàng 

muốn nâng cao đều phải tiến hành nghiên cứu khoa học. Bảo tàng vừa là cơ 

quan nghiên cứu sưu tầm, lưu giữ các di sản văn hóa vừa là cơ quan nghiên 

cứu khoa học và giáo dục cộng đồng xã hội, bảo tàng không chỉ bảo tồn, 

gìn giữ những di sản văn hóa của quốc gia mà còn thông qua các hoạt động 

trưng bày, triển lãm để truyền bá tri thức khoa học cho công chúng, xã hội 

và phục vụ xã hội. Vì vậy, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia muốn phát triển 
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và khẳng định vị thế của mình cần phải tăng cường công tác nghiên cứu 

sưu tầm di vật/cổ vật với các nhiệm vụ sau đây: 

Một là, tiếp tục tiến hành nghiên cứu lý luận bảo tàng học hiện đại, 

nghiên cứu khoa học ở khâu công tác nghiệp vụ, nghiên cứu tài liệu, hiện 

vật, sưu tập và nghiên cứu các môn khoa học khác có liên quan đến nội 

dung phản ánh của bảo tàng mình. Các công tác mũi nhọn của bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng gia là sưu tầm, giao lưu, trao đổi cũng cần có sự định hướng 

cụ thể từ công tác nghiên cứu. Bản thân ông Nguyễn Thế Võ – giám đốc 

bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia đã từng mua được một chiếc bình cổ men 

xanh dáng độc bình. Chiếc bình đã bị sứt mẻ làm nhiều mảnh, không còn 

giữ được hình dáng ban đầu. Trải qua quá trình nghiên cứu, tham khảo từ 

nhiều bảo tàng khác trong nước và trên thế giới. Một lần sang thăm bảo 

tàng Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông đã tình cờ được chiêm 

ngưỡng một hiện vật là chiếc bình cổ đời Minh có hoa văn, kiểu dáng giống 

hệt như chiếc bình mà ông sưu tầm được. Từ căn cứ đó mà ông đã khôi 

phục được hiện trạng ban đầu cả chiếc bình. 

Hai là, phối hợp với hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Ninh 

Bình, đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật liên quan đến di sản văn hóa dân 

tộc cho bảo tàng của mình. Việc phối hợp cùng với các đơn vị khác giúp đa 

dạng hóa các hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia, hơn nữa cũng 

giúp cho công tác giao lưu, trao đổi sưu tầm hiện vật ở bảo tàng có hiệu 

quả hơn. 

Ba là, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần phải thường xuyên sưu tầm, 

trao đổi nhằm làm mới các bộ sưu tập, từ đó mới tạo tiền đề cho các hoạt 

động của bảo tàng được phát triển. Là một bảo tàng ngoài công lập, hầu hết 

các hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia đều nhằm giới thiệu đến 

công chúng những cái mới, cái thú vị trong bộ sưu tập của mình. Từ đó thu 

hút sự quan tâm của công chúng tới di sản văn hóa dân tộc còn được lưu 
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giữ thông qua cổ vật. Vì vậy, phát triển các hoạt động của bảo tàng là một 

trong những yếu tố tiên quyết cần phát huy. 

Trong quá trình sưu tầm, cán bộ Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia phải 

nghiên cứu sâu hơn nữa về lịch sử dân tộc, những vấn đề về cổ vật,… vì 

nghiên cứu và sưu tầm có mối quan hệ chặt chẽ và không tách rời nhau. Có 

nghiên cứu mới hiểu được giá trị và ý nghĩa của hiện vật gốc cần sưu tầm 

thu thập. Để đạt được thành công, công tác sưu tầm của Bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng Gia phải được tiếp tục thực hiện có kế hoạch, đề cương sưu tầm 

phải mang tính khoa học và các kế hoạch sưu tầm này có thể xây dựng 

ngắn hạn hoặc dài hạn, phải được thông qua Ban giám đốc Bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng Gia phê duyệt và đầu tư kinh phí, phương tiện sưu tầm, cho phép 

triển khai thực hiện sưu tầm. 

3.3.2.2 Đẩy mạnh công tác quản lý di sản văn hóa 

Với sự ra đời của Luật Di sản văn hóa (2001) và hàng loạt những nỗ 

lực khác của các cấp, các ngành trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa trong những năm qua, nhận thức của toàn xã hội và vai trò của 

di sản văn hóa cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị 

di sản văn hóa đã được cải thiện đáng kể. 

Chính sách bảo tồn di sản văn hóa được từng bước hoàn thiện. Chính 

sách đó được thể hiện trong việc hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về di sản, 

bằng việc đầu tư ngày càng lớn các nguồn lực (con người và cơ sở vật chất) 

cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Việc ban hành Luật 

Di sản văn hóa đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc bảo tồn và 

phát huy di sản văn hóa. Từ đó, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 

hóa được thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Những vấn đề liên 

quan đến việc đầu tư, tu sửa, phục hồi di sản phải tuân thủ theo những chế 

định của pháp luật hiện hành. Trong điều kiện đất nước còn nhiều khó 

khăn, Nhà  nước vẫn dành một nguồn kinh phí đáng kể để tạo ra nguồn 
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nhân lực, chống xuống cấp, tu sửa, tôn tạo di tích, nhất là di tích đặc biệt 

quan trọng có liên quan đến lịch sử dân tộc. 

Công tác quản lý di sản văn hóa ở bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần 

thực hiện đồng bộ ở tất cả các mặt sau: 

Trước hết là Nhà nước cần có một hành lang pháp lý đầy đủ và chắc 

chắn để thị trường cổ vật được vận hành thuận lợi. Pháp luật cần rõ ràng và 

cụ thể hơn nữa khi điều chỉnh vấn đề nguồn gốc hợp pháp của các sưu tập 

tư nhân, một mặt nghiêm cấm việc buôn bán, trao đổi những cổ vật có 

nguồn gốc từ hệ thống di tích và các di chỉ khảo cổ học, mặt khác nên thừa 

nhận những di vật khảo cổ học đã thuộc về lịch sử, chịu sự chi phối của 

những hạn chế lịch sử trước đây - khi mà giá trị cổ vật chưa được coi trọng 

đúng mức, cổ vật thậm chí còn bị đem lót đường, làm chuồng lợn. Đặc biệt 

phải tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với thị trường cổ vật. 

Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn 

hóa với lực lượng quản lý thị trường, công an, hải quan, kiểm lâm,… tạo 

sức mạnh trong việc đồng bộ xử lý kịp thời, công khai và trái phép các tài 

sản văn hóa. 

Về đào tạo đội ngũ, hiện nay, các bảo tàng công lập có một ưu thế là 

đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn đáp ứng 

các yêu cầu trong 6 khâu công tác của bảo tàng. Còn đối với bảo tàng ngoài 

công lập, chủ yếu là các nhân viên làm thời vụ, nên không nhiều khi đã 

không đáp ứng đủ về trình độ chuyên môn. Chính vì vậy, việc quản lý di 

sản văn hóa nhất là xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động 

quảng bá, tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Các bảo tàng ngoài công lập 

cần ưu tiên hoạt động bồi dưỡng cán bộ, tăng cường giao lưu  trao đổi kinh 

nghiệm giữa các bảo tàng tư nhân khác và các bảo tàng công lập trong và 

ngoài tỉnh. Nâng cao nhận thức, kinh nghiệm của các cán bộ nhân viên 

trong bảo tàng về vấn đề di sản văn hóa dân tộc, xây dựng các chuyên đề 
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nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống sổ sách, quản lý cổ vật… Bên cạnh đó, cũng 

cần kiện toàn bộ máy quản lý về di sản văn hóa, tập trung đầu tư xây dựng 

nguồn lực con người, chú trọng công tác xã hội hóa, phát huy vai trò của cộng 

đồng và xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Về mặt chủ trương chính sách cần có một mô hình quản lý di sản văn 

hóa chung và đồng bộ cho các bảo tàng ngoài công lập. Vốn là một loại 

hình mang tính chất cá nhân, tự phát, nay có được sự quan tâm, đường lối 

của nhà nước và các cấp chính quyền địa phương, thiết nghĩ, bảo tàng 

ngoài công lập sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý di sản văn hóa. 

Hơn nữa, còn đóng góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo tồn và phát 

huy giá trị văn hóa dân tộc. Theo thống kê hiện nay, không ít các bảo tàng 

ngoài công lập thực hiện rất tốt công tác quảng bá, giới thiệu, triển lãm, 

trưng bày.. và lượng khách đến với họ là không ít. Nhưng bảo tàng ngoài 

công lập lại gặp một trở ngại không nhỏ đó là mô hình quản lý mới mang 

tính tự phát, chưa có được sự thống nhất chung, chủ yếu do cá nhân là chủ 

bảo tàng quyết định nên còn nhiều thiếu sót. Xây dựng một mô hình quản 

lý cụ thể áp dụng cho bảo tàng ngoài công lập được kỳ vọng sẽ mang lại 

những hiệu quả thiết thực trong việc hoàn thiện từng bước quy trình thống 

nhất hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần tăng cường gắn các hoạt động của 

mình với các chương trình kế hoạch phát triển du lịch của địa phương và 

hội Cổ vật Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Là một tỉnh thành có định hướng phát 

triển kinh tế gắn liền với phát triển du lịch, ngành di sản văn hóa là cụ thể 

là các bảo tàng công lập và ngoài công lập đều phải có định hướng cho kế 

hoạch hoạt động của mình. Trong đó cụ thể là phải biến bảo tàng thành 

điểm đến thường xuyên và liên tục. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần liên 

hệ với các công ty du lịch, cập nhật và nắm vững kế hoạch du lịch của tỉnh, 
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đưa bảo tàng của mình thành một điểm đến thú vị cho những du khách tìm 

hiểu về văn hóa và là nơi hấp dẫn người đam mê cổ vật. 

 Để tiếp tục làm tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các 

di sản văn hóa, trong thời gian tới Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia sẽ tăng 

cường chỉ đạo các phòng chuyên môn và tổ chức thường xuyên kiểm tra 

việc quản lý và sử dụng di sản văn hóa, đề cao trách nhiệm của mình trong 

việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Thường xuyên kiểm tra mức độ 

xuống cấp, các vấn đề phát sinh và các biến đổi của di vật để có phương án 

xử lý kịp thời. 

Bảo tàng là nơi hội tụ tri thức của nhiều ngành khoa học và chuyên 

môn khác nhau. Vì thế, yêu cầu đối với cán bộ chuyên môn không những 

phải có tố chất mà còn phải có tri thức về bảo tàng học, phải nắm vững việc 

sử dụng kỹ thuật liên quan đến mạng thông tin, thông thạo ít nhất một 

ngoại ngữ, hơn nữa phải có năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ năng làm 

việc nghiệp vụ. 

Với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, hiện 

nay yêu cầu mỗi cán bộ quản lý trong bảo tàng phải luôn luôn phấn đấu cố 

gắng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình, phải năng 

động, sáng tạo, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình 

độ lý luận, phương pháp quản lý, các lãnh đạo phải là những người đi đầu 

gương mẫu trong việc học tập nâng cao nhận thức chính trị, ngoại ngữ, 

khoa học công nghệ và rèn luyện năng lực tổ chức lãnh đạo. 

3.3.3. Về phát huy giá trị di sản văn hóa 

3.3.3.1 Tăng cường công tác đối ngoại, truyền thông, quảng bá 

Trong những năm qua, công tác đối ngoại được chú trong ở mọi cấp, 

mọi ngành, mọi lĩnh vực. Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, 

biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại, trong đó 

phải kể tới Chỉ thị 26-CT/TW ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư về 
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tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình 

mới, xác định đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đối với lĩnh 

vực bảo tàng công tác đối ngoại cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, 

nhất là trong thời kỳ mối quan hệ đa phương giữa Việt Nam và các nước 

ngày càng mở rộng, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng nhiều, 

yêu cầu của công chúng với bảo tàng ngày càng cao. Nhiều bảo tàng công 

lập tại Việt Nam đã và đang thực hiện khá tốt công tác đối ngoại để một 

mặt nhận được sự hỗ trợ có hiệu quả về tài chính và chuyên môn từ các bảo 

tàng nước ngoài, từ các đại sứ quán, các tổ chức chính phủ, mặt khác quảng 

bá nâng cao vị thế của bảo tàng. Các bảo tàng ngoài công lập hoàn toàn có 

thể áp dụng mô hình này một cách phù hợp bằng cách xây dựng đề xuất để 

tìm kiếm tài trợ. Việc đưa ra đề xuất không chỉ có lợi cho bảo tàng khi xin 

được tài trợ, mà ngay cả khi không có tài trợ thì cái mà bảo tàng nhận lại 

vẫn chính là lợi ích khi tự quảng bá tên tuổi mình tới phạm vi quốc tế. 

Bên cạnh đó, truyền thông cũng là một khâu vô cùng quan trọng với 

bảo tàng. Nếu mọi khâu công tác của bảo tàng đều được thực hiện rất tốt, 

hoàn hảo về mọi mặt, nhưng lại chưa tự xây dựng được tên tuổi của mình, 

chưa làm cho mọi người biết đến mình thì đó chưa thực sự là một thành 

công. Phạm vi của công tác truyền thông rất rộng từ website, các ấn phẩm 

của bảo tàng cho đến việc phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá, 

phát triển công chúng và xã hội hóa hoạt động của bảo tàng; tổ chức lấy ý 

kiến đánh giá của công chúng về hoạt động của bảo tàng; xây dựng mạng 

lưới tổ chức, cá nhân có liên quan để phát triển hoạt động của bảo tàng ở 

trong và ngoài nước; tổ chức sự kiện được nhiều người biết đến tên tuổi 

của bảo tàng, thậm chí mỗi cán bộ của bảo tàng cũng là một phương tiện 

truyền thông hữu hiệu. 

Thực hiện công tác truyền thông, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần 

có những chính sách, cơ chế, nguồn kinh phí và ngồn nhân lực nhằm đáp 
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ứng yêu cầu của công tác đối ngoại, truyền thông. Các phòng ban chuyên 

môn được phân công nhiệm vụ cụ thể để lên kế hoạch hợp lý cho công tác. 

Các hoạt động giới thiệu về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần được phát 

triển hơn nữa. Du khách đến với bảo tàng bên cạnh việc chiêm ngưỡng 

những cổ vật mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc, cũng cần biết 

đến quá trình hình thành và phát triển của bảo tàng. Cán bộ thuyết minh 

tuyền truyền được chú trọng đào tạo cho phù hợp với nhiệm vụ phân công. 

Thuyết minh hướng dẫn khách tham quan là khâu cuối cùng để phát huy 

tác dụng của các hiện vật bảo tàng. Công tác này được tiến hành trên cơ sở 

nội dung và hiện vật trưng bày, giúp người xem tiếp thu được những di sản 

văn hóa vật chất, tinh thần của dân tộc làm cho di sản đó trở thành tài sản 

của người dân. Cùng với các hoạt động khác, hướng dẫn tham quan góp 

phần đưa bảo tàng thực sự tham gia vào cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa, 

thực hiện việc giáo dục truyền thống cách mạng tới mọi đối tượng khách 

tham quan. Tuy nhiên, để làm cho nội dung trưng bày trở nên hay, hấp dẫn, 

thu hút người xem phụ thuộc rất nhiều vào khả năng truyền đạt của người 

hướng dẫn thuyết minh. Hàng năm, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đều cử 

cán bộ tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo nâng cao trình độ 

nghiệp vụ, kỹ năng truyền đạt, thuyết minh phục vụ khách tham quan; nâng 

cao trình độ ngoại ngữ do các ngành tổ chức. Mỗi khóa học thực sự có ý 

nghĩa, là cơ hội tốt để mỗi cán bộ tự học hỏi, sáng tạo, đổi mới phương 

pháp thuyết minh, từng bước chuẩn hóa hướng tới sự chuyên nghiệp. Ngoài 

ra Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia còn tổ chức cho cán bộ đi tham quan, học 

tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các Bảo tàng bạn nhằm nâng cao 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bảo tàng, đặc biệt là cán bộ 

thuyết minh. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần xây dựng những chương trình 

hoạt động có sự tham gia của công chúng qua đó giới thiệu rộng rãi tới 
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công chúng về hoạt động của mình. Tăng cường hơn nữa việc tham gia các 

công trình khoa học, xây dựng những đĩa phim tư liệu ngắn, nâng cao tính 

thẩm mỹ và nội dung hoàn thiện tờ rơi, tờ gấp, giới thiệu về Bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia. Thực hiện maketing tiếp thị bảo tàng tới công chúng, 

đồng thời tăng cường hơn nữa thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, 

quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo công cụ hữu hiệu 

nhằm thu hút công chúng trong và ngoài nước đến tham quan.  

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần đẩy mạnh việc tiếp tục tiếp cận 

với các trường học để xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, từng 

quý, từng năm: nhằm duy trì việc đưa học sinh - sinh viên đến tham quan 

học tập tại bảo tàng; đưa triển lãm, trưng bày của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia đến với học sinh, sinh viên các trường học ở trong khu vực tỉnh Ninh 

Bình và ở một số địa phương lân cận khác. Để đạt được hiệu quả, Bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng Gia cần có kế hoạch cụ thể hơn nữa về thời gian, về hiện 

vật, cơ sở vật chất, cán bộ để hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn nữa.  

Đồng thời Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần tăng cường khai thác 

hơn nữa công tác đối ngoại để một mặt trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, mặt 

khác nâng cao vị thế của bảo tàng ở cả trong nước và quốc tế. Mối quan hệ 

đối ngoại của Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia  với nhiều tổ chức, cá nhân 

cũng có cùng đam mê sưu tầm cổ vật/di sản văn hóa trong thời gian qua đã 

được các thế hệ tiền bối gây dựng và phát triển khá bền chắc. Bảo tàng Cổ 

vật Võ Hằng Gia cần tiếp tục duy trì là đầu mối kết nối với các đại sứ quán, 

các tổ chức phi chính phủ để tổ chức các triển lãm, sự kiện tại Bảo tàng. 

3.3.3.2 Phối kết hợp với các nhà sưu tập tư nhân, bảo tàng công lập, bảo 

tàng ngoài công lập để trưng bày triển lãm các sưu tập cổ vật. 

Trao đổi trưng bày (Exchange exhibition) tức là sự trao đổi trưng bày 

của những bảo tàng (trong nước, trên thế giới) theo hướng đa phương hoặc 

song phương qua những bộ sưu tập hiện vật đã có sự thống nhất chủ đề. 
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Hiện nay hệ thống di tích và bảo tàng ở Việt Nam đã lớn mạnh, trải 

dài khắp các vùng miền đất nước. Trong đó, nhiều bảo tàng, di tích có 

lượng khách tham quan ngày càng tăng. Công tác truyền thông, quảng bá 

của mỗi đơn vị đã được quan tâm, tiếp cận, tuy nhiên thực tiễn thu hút 

khách vẫn còn hạn chế. Vì vậy sự liên kết, phối hợp giữa các bảo tàng 

trong công tác truyền thông là rất cần thiết để phát huy sức mạnh, tăng 

cường hiệu quả hơn nữa thu hút khách, nâng cao uy tín cũng như thương 

hiệu của các bảo tàng, di tích. 

Nhằm phát huy tốt nhất giá trị di sản văn hóa hiện đang lưu giữ, 

trưng bày, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã thực hiện đổi mới công tác 

tuyên truyền, giáo dục, nhằm tạo dấu ấn và thu hút khách tham quan. Một 

trong các hoạt động chính là phối kết hợp với các nhà sưu tập tư nhân, bảo 

tàng công lập, bảo tàng ngoài công lập để trưng bày, triển lãm các bộ sưu 

tập. Việc kết hợp giữa các đơn vị được kỳ vọng sẽ tránh tình trạng mạnh ai 

nấy làm, khai thác, hỗ trợ thế mạnh của mỗi đơn vị, hạn chế những điểm 

còn yếu kém khi thực hiện đơn lẻ. Việc liên kết, cùng truyền thông, quảng 

bá sẽ góp phần tạo ra sức mạnh của hệ thống bảo tàng, trong việc nâng cao 

chất lượng phục vụ, thu hút du khách tham quan, du lịch. 

Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cùng các bảo tàng công lập như Bảo 

tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng (Tam Điệp, Ninh 

Bình), Bảo tàng Nam Định,… các bảo tàng ngoài công lập như Bảo tàng 

Cổ vật Hoàng Long, Hội Cổ vật Tràng An Ninh Bình, Hội Cổ vật Thiên 

Trường Nam Định,… sẽ triển khai phối hợp, liên kết thực hiện các công 

việc chính như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng  bá, trong đó có 

việc trao đổi với các công ty du lịch, lữ hành để phối hợp xây dựng các 

chương trình chuyên biệt phục vụ khách du lịch quốc tế; Xuất bản các ấn 

phẩm giới thiệu, truyền thông, quảng bá hoạt động của bảo tàng; Truyền 

thông qua Trang thông tin điện tử của mỗi đơn vị;… Bảo tàng sẽ phối hợp 
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tổ chức quảng bá, giới thiệu các sự kiện phục vụ công chúng vào dịp kỷ 

niệm những ngày lễ lớn. Các đơn vị cũng sẽ phối hợp trong hoạt động 

nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của khách tham quan; đào tạo, nghiên cứu, 

trao đổi nghiệp vụ truyền thông; xây dựng các chương trình riêng biệt phục 

vụ khách du lịch. 

Ngày 26/4/2017, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc 

Tử Giám, đại diện ban quản lý, giám đốc một số di tích, bảo tàng trọng 

điểm thuộc Bộ VHTTDL và TP Hà Nội đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng 

cường công tác truyền thông, quảng bá nhằm thu hút khách tham quan giai 

đoạn 2017 - 2021. Học tập theo hình thức này, Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia cũng thường xuyên hợp tác với các bảo tàng công lập và ngoài công 

lập nhằm phát triển các hoạt động của bảo tàng và thu hút khách du lịch tới 

bảo tàng. Các hoạt động kết hợp tuy mới dừng lại ở việc kết hợp trưng bày 

cổ vật nhưng cũng tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng. 

Tại hầu hết các bảo tàng ngoài công lập, tồn tại một hình thức chủ 

yếu đó là sưu tập theo chủ đề, theo sở thích nên cần có sự kết hợp nhiều 

bảo tàng nhằm đa dạng hóa triển lãm. Việc kết hợp các bộ sưu tập, các 

chuyên đề trưng bày, giúp cho triển lãm được phong phú về mặt hiện vật; 

công tác tuyên truyền, quảng bá cũng rộng rãi, thuận lợi hơn. Theo kinh 

nghiệm làm trưng bày từ các bảo tàng công lập và ngoài công lập, cá nhân 

đơn lẻ làm sự kiện sẽ khó có quy mô hoành tráng như khi có nhiều đơn vị 

cùng tham gia. Công chúng và người hâm mộ cũng sẽ thấy thích thú hơn 

khi sự quan tâm của mình được đền đáp đúng như mong muốn. Bản thân 

mỗi bảo tàng dù là công lập hay ngoài công lập đều là những thiết chế văn 

hóa nhằm phục vụ cộng đồng. Muốn thu hút khách, tăng lượng khán giả tới 

với bảo tàng thì phải tự làm mới mình, đa dạng hóa hoạt động trưng bày, 

tuyên truyền.  
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Các bảo tàng công lập của tỉnh cũng thực hiện theo văn bản hướng 

dẫn, đưa ra các biện pháp hướng dẫn bảo tàng ngoài công lập như bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng Gia thực hiện: 

- Tham gia các buổi giao lưu, hướng dẫn nhằm tạo điều kiện cho bảo 

tàng ngoài công lập được phát triển theo đúng định hướng phát triển của 

tỉnh. 

- Mời cán bộ bảo tàng ngoài công lập - cụ thể là bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng Gia tham gia các lớp giao lưu, tập huấn do tỉnh kết hợp với các cán 

bộ trung ương tổ chức. 

- Mời cán bộ bảo tàng ngoài công lập tham gia các lớp tập huấn của 

tỉnh về công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

3.3.3.3 Giao lưu giữa các nhà sưu tập với bảo tàng ngoài công lập 

Chủ trương xã hội hóa hoạt động của bảo tàng không chỉ dừng lại ở 

các hoạt động phối kết hợp giữa các bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài 

công lập; mà còn là hoạt động giao lưu giữa các nhà sưu tập với bảo tàng 

ngoài công lập. 

Với chức năng nhiệm vụ của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, hoạt 

động giao lưu cùng các nhà sưu tập tư nhân, các bảo tàng ngoài công lập 

khác thực sự là một hoạt động cần thiết. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia 

cũng giống như các bảo tàng ngoài công lập, các nhà sưu tập tư nhân khác 

không thể đứng ngoài nền kinh tế thị trường. Tất cả phải tự vận động cho 

sự tồn tại của bản thân.  

Hàng năm, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia đã phải lên kế hoạch cho 

số lượng chuyên đề sẽ được tổ chức tại bảo tàng. Mỗi chuyên đề sẽ như 

một dự án. Trong mỗi dự án phải đưa ra được nội dung: sưu tập những gì, 

sưu tập bằng cách nào, kinh phí bao nhiêu…. Từ đó sẽ lên dự trù cho kế 

hoạch hoạt động, tìm người phối hợp. Thực hiện được cơ chế này bảo tàng 

mới thực sự tự chủ về tài chính để mở những buổi triển lãm ngay tại bảo 
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tàng hoặc mở rộng hơn nữa hoạt động của bảo tàng ra bên ngoài thông qua 

các buổi triển lãm lưu động đến với mọi tầng lớp nhân dân. 

Trong các đợt trưng bày triển lãm chuyên đề của bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia như: Sưu tập cổ vật gốm sứ, Tinh hoa cổ vật Cố đô... đã có sự 

phối hợp và tham gia chặt chẽ của các nhà sưu tập tư nhân. Đặc biệt là 

trong việc đóng góp hiện vật trưng bày cũng như giới thiệu các giá trị của 

hiện vật đến công chúng. Trong những cuộc trưng bày này, các nhà sưu tập 

cổ vật đã mang cổ vật của mình đến trưng bày tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

Gia để giới thiệu với công chúng, sau triển lãm, nhiều nhà sưu tập đã hiến 

tặng hiện vật cho Bảo tàng. 

Sự ra đời của một bảo tàng tư nhân không chỉ là điều mong muốn 

của các nhà sưu tầm mà còn là của các cơ quan ban ngành văn hóa nhằm 

đưa các cổ vật quý hiếm, đặc sắc phong phú đến người tham quan. Do đó, 

trong khả năng của mình, các cơ quan chức năng không ngừng tạo mọi điều 

kiện giúp đỡ các nhà sưu tập có tâm huyết, tiềm lực hình thành nên bảo 

tảng tư nhân hoạt động đúng theo Luật Di sản văn hóa. Việc phối hợp giữa 

các nhà sưu tập tư nhân, các bảo tàng ngoài công lập với nhau giúp cho 

hoạt động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia thêm phong phú, đa dạng và 

thu hút công chúng. Trên thực tế, cho dù hoạt động của bảo tàng ngoài 

công lập có lớn mạnh đến đâu, thì cũng không thể đáp ứng hết tất cả các 

nhu cầu của công chúng và người hâm mộ. Việc này nguyên nhân lớn nhất 

phải nói tới tiềm lực kinh tế. Chính vì vậy, hoạt động kết hợp giữa các nhà 

sưu tập tư nhân và bảo tàng ngoài công lập giúp cho quá trình trưng bày 

triển lãm tăng tính hấp dẫn tới người mộ điệu. 

3.3.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực của 

quản lý cho cán bộ bảo tàng ngoài công lập 

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư xã hội hóa, cần phải nâng cao hiệu quả 

quản lý cho các giám đốc bảo tàng ngoài công lập trong đó có bảo tàng Cổ 
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vật Võ Hằng Gia. Để có thể thực hiện điều đó, từ chính thực tiễn hoạt động 

của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, có thể rút ra một vài kinh nghiệm cho 

công tác quản lý bảo tàng ngoài công lập như sau: 

1. Nhận thức rõ bảo tàng và cơ quan di sản văn hóa là một tổ chức 

phức hợp, cần áp dụng phương pháp quản lý và vận hành như một công ty 

hoặc một doanh nghiệp 

Trên thực tế, bảo tàng tư nhân/ ngoài công lập vốn tự chủ về tài 

chính, và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cá nhân hay tập đoàn nào đó. Các 

hoạt động của bảo tàng cũng được quy định theo chính yêu cầu của những 

người này. Vì vậy, các công tác vận hành cho bộ máy của bảo tàng tư nhân/ 

ngoài công lập được hiểu chính là một công ty tư nhân hay một doanh 

nghiệp. Bên cạnh áp lực tài chính, canh tranh trong kinh doanh, yếu tố may 

mắn cũng góp phần không nhỏ cho sự phát triển của bảo tàng tư nhân/ 

ngoài công lập. 

2. Đổi mới phương pháp lập kế hoạch cho chiến lược ngắn hạn, dài 

hạn 

Sự thay đổi của bảo tàng và công tác lãnh đạo bảo tàng đặt ra yêu 

cầu phải đổi mới phương pháp lập kế hoạch chiến lược ngắn hạn, dài hạn 

để đáp ứng được các mục tiêu mà bảo tàng đề ra. Là một bảo tàng ngoài 

công lập, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần nhận thức được khi tự chủ về 

kinh tế, cần có những tự chủ về chiến lược. Bởi ngoài yếu tố ham mê, hoạt 

động kinh doanh, trao đổi cũng giúp cho bảo tàng duy trì và tiếp tục phát 

triển. Vì vậy, người lãnh đạo cần liên tục đổi mới phương pháp, tạo lập các 

kế hoạch cho chiến lược dài hạn, ngắn hạn của mình. 

3. Sáng tạo trong mọi khâu công tác nhất là trưng bày để tạo môi 

trường trải nghiệm cho công chúng đến bảo tàng tham quan thưởng thức. 

Nhu cầu của công chúng khi tham quan bảo tàng bao gồm 3 yếu tố 

cơ bản: Cá nhân, xã hội và vật chất. Trưng bày lại là khâu công tác được 
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coi là then chốt, sống còn đối với bảo tàng tư nhân/ngoài công lập như bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. Sáng tạo, đổi mới tư duy về trưng bày, chính là 

thu hút công chúng và người mộ điệu cổ vật đến với bảo tàng. 

Do vậy, cùng với việc đổi mới, sáng tạo không ngừng để tạo nên 

những sản phẩm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng, bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cần phải chú trọng việc tạo ra không gian trải 

nghiệm xã hội cùng với các cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu ăn, uống của 

khách tham quan. 

4. Sự thay đổi cơ cấu tổ chức của bảo tàng phù hợp với sự phát triển 

Để thích ứng với sự thay đổi, việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của bảo 

tàng cũng được đặt ra trong kế hoạch chiến lược. Việc thay đổi cơ cấu nhân 

sự này là cần thiết nhất là trong hoàn cảnh xã hội phát triển như hiện nay. 

Hơn nữa, bảo tàng ngoài công lập như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia cũng 

có ưu thế hơn so với các bảo tàng công lập khác ở chỗ sẵn sàng có kế 

hoạch tự chủ, thay đổi về nhân sự cho phù hợp với yêu cầu và sự phát triển 

của bảo tàng. 

5. Vai trò và sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tàng 

Mối quan hệ giữa bảo tàng, các cơ quan di sản văn hóa với cộng 

đồng là mối quan hệ tương hỗ đặc biệt. Khi cộng đồng tham gia chặt chẽ 

vào hoạt động của bảo tàng, họ có cơ hội bảo tồn và phát huy di sản của 

mình, đồng thời, cộng đồng chia sẻ trách nhiệm về nguồn nhân lực cũng 

như kinh phí và tri thức với bảo tàng. Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia ý thức 

được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng: là bảo tàng ngoài công lập. 

Chính vì vậy việc kết nối với công chúng chính là thế mạnh và là nguồn lực 

nhằm phát triển sự lớn mạnh về danh tiếng của bảo tàng. 

Tiểu kết  

Trong chương ba, luận văn đã trình bày về các chủ trương chính sách 

của Đảng và Nhà nước về tình hình hoạt động của bảo tàng tư nhân/ngoài 
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công lập, mà cụ thể ở đây là bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia. Tiếp thu đường 

lội chính sách chung về phát triển công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa dân tộc, tỉnh Ninh Bình cũng kịp thời có những chính sách 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bảo tàng, bảo tàng tư nhân… 

Các chính sách này đã cụ thể hóa hoạt động của bảo tàng tư nhân như thành 

lập bảo tàng, cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể 

cho các tổ chức, cá nhân, cấp giấy chứng nhận hành nghề đối với chủ của 

hàng mua bán, trao đổi cổ vật… 

Từ những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trước tình 

hình thực trạng cụ thể của hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng Gia, luận văn đã đưa ra những phương 

hướng chung và cụ thể. Bên cạnh đó, luận văn cũng xây dựng nên những 

giải pháp cụ thể cho các hoạt động của bảo tàng nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN 

Bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia có những đóng góp không nhỏ trong 

quá trình phát triển kinh tế văn hóa - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Chính vì 

vậy, tìm các giải pháp thiết thực và hiệu quả để giúp các bảo tàng tư nhân 

vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển , tổ chức nhiều giao lưu triển lãm 

trưng bày giúp cho công chúng và người dân được tiếp cận, chiêm ngưỡng 
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các di sản văn hóa của dân tộc, làm tăng tính đa dạng trong việc trưng bày 

cổ vật là một nhiệm vụ quan trọng. Dựa trên mục đích đề ra và nhiệm vụ 

cần thực hiện thì luận văn đã hoàn thành được những nội dung khoa học 

sau: 

- Hệ thống hóa được lý luận cơ bản về bảo tồn, phát huy giá trị văn 

hóa được lưu giữ tại bảo tàng, bảo tàng tư nhân: khái niệm cơ bản về bảo 

tàng, bảo tàng tư nhân, phân loại, con đường hình thành, đặc trưng, vai trò 

của bảo tàng, mối quan hệ của bảo tàng với phát triển du lịch. Đồng thời, 

đưa ra những quan điểm về bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ cơ 

sở lý luận này, luận văn có thể áp dụng đánh giá, phân tích cụ thể về bảo 

tàng cổ vật Võ Hằng Gia. 

- Từ những khái niệm, cơ sở lý luận cơ bản của các tác giả, công 

trình nghiên cứu trước đây, luận văn đã tổng hợp lại và xây dựng được 

những quan điểm riêng của tác giả về vấn đề luận văn nghiên cứu. 

- Tổng quan về bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia, phân tích cơ sở xây 

dựng và phát triển, những đặc điểm riêng biệt của bảo tàng cổ vật Võ Hằng 

Gia so với các bảo tàng tư nhân khác, trưng bày, triển lãm và những đóng 

góp trong việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thực trạng hoạt động, trên cơ 

sở đó đánh giá khó khăn, thách thức và nguyên nhân. 

- Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận văn đã đưa ra hệ thống giải pháp 

toàn diện dựa trên quan điểm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bảo tàng 

cổ vật Võ Hằng Gia trên cơ sở phát triển giữa giao lưu, trao đổi, giữ gìn 

phát huy truyền thống văn hóa của địa phương từ đó có những giải pháp 

mang tính xã hội. 

Những giải pháp luận văn đưa ra có mối quan hệ thống nhất, tác 

động quan lại với nhau, phải được thực hiện một cách đồng bộ để có hiệu 

quả. Hy vọng rằng, luận văn đóng góp được một cái nhìn toàn diện, sâu sắc 

tổng quan bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia, đặc biệt là giá trị văn hóa. Nếu áp 
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dụng thành công các giải pháp trên góp phần đem lại hiệu quả bảo tồn và 

phát huy những giá trị văn hóa quý giá của bảo tàng cổ vật Võ Hằng Gia sẽ 

tìm được vận hội mới, nhiều triển vọng để tiếp tục phát triển và khẳng định 

vai trò của mình trong cuộc sống hiện tại của đất nước. 
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PHỤ LỤC 2: CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀ CÂU TRẢ LỜI 

(Tác giả thực hiện vào ngày 25/3/2017 và ngày 12/7/2017) 

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

gia, học viên đã tiến hành phỏng vấn một số người có trách nhiệm đang 

công tác tại Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia và khách tham quan tại bảo tàng. 

Dưới đây là các câu hỏi và trả lời của cuộc phỏng vấn. 

2.1 Những câu hỏi phỏng vấn 

- Thưa ông Nguyễn Thế Võ – giám đốc bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

gia, là một trong những nhà sưu tầm tư nhân, quản lý bảo tàng ngoài công 

lập, ông cho biết những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo tồn và 

phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

gia trong suốt thời gian qua? 

- Xin ông cho biết những công tác mang tính chất đặc thù của một 

bảo tàng ngoài công lập như bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia? 

- Xin ông cho biết, tình hình thực trạng nguồn nhân lực của bảo 

tàng Cổ vật Võ Hằng Gia? 

- Xin ông cho biết sự công tác kiểm kê bảo quản tại bảo tàng tư 

nhân của mình có gì khác so với các bảo tàng công lập chịu sự quản lý của 

nhà nước? 

- Thưa ông Kiếm Anh – phó giám đốc phụ trách kỹ thuật bảo tàng 

Cổ vật Võ Hằng gia, theo ông bảo tàng tư nhân phân chia chức năng các 

phòng có giống như một bảo tàng công lập hay không? 

- Xin ông cho biết công tác thẩm định cổ vật do những ai quản lý 

và thực hiện tại bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia? 

- Chào em, xin em cho biết em tên là gì? Đang công tác ở đâu 

không? 

- Đây là lần thứ mấy em đến bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia? 

- Cảm nhận của em khi tới bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia là gì? 
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2.2 Những người tham gia phỏng vấn: 

- Ông Nguyễn Thế Võ - Giám đốc bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia 

- Ông Nguyễn Kiếm Anh - Phó giám đốc bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia 

- Chị Nguyễn Mai Hương - khách tham quan tới bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng gia 

2.3 Câu trả lời: 

-  Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia được thành lập vào năm 2010. 

Đến này được gần 10 năm. Trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập 

đến này, bảo tàng đã gặp rất nhiều những khó khăn và thuận lợi.  

Về thuận lợi: Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia được sự quan tâm của 

các cấp chính quyền đã ủng hộ, tạo điều kiện cho công tác đăng ký cổ vật 

sưu tầm được về bảo tàng. Đồng thời các hoạt động trưng bày, triển lãm cổ 

vật của bảo tàng cũng được các nhà sưu tập tư nhân, các bảo tàng ngoài 

công lập trong và ngoài tỉnh cùng góp công xây dựng và hoàn thành tốt 

đẹp. 

- Các nhân viên của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia đều hết sức 

quan tâm, đóng góp công sức trong hoạt động của bảo tàng. Bởi thiết thực 

với họ đây không chỉ là đam mê mà con là nguồn sống. 

- Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia là bảo tàng ngoài công lập nên tất 

cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng Luật Di sản văn hóa cùng các quy 

định của UBND tỉnh Ninh Bình về giao lưu, trao đổi cổ vật. 

Về khó khăn: là một bảo tàng ngoài công lập, bảo tàng Cổ vật Võ 

Hằng gia đã đang và từng bước nỗ lực quảng bá thêm cho công chúng biết 

tới hình ảnh của mình. Nhưng còn hạn chế bởi nhiều quy định mà cho tới 

nay, hoạt động giao lưu, trao đổi cổ vật giữa các nhà sưu tập tư nhân vẫn 

còn rất nhiều thủ tục rườm rà, đặc biệt là đối với các bảo tàng công lập thì 
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hầu như không thể có sự giao lưu trao đổi nào do các quy định của luật 

pháp. 

- Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia còn yếu kém trong công tác kiểm 

kê. Thực ra đây cũng là do đặc trưng riêng của bảo tàng ngoài công lập. Do 

các trang thiết bị tự mình mua về, kinh phí tự trang trải, tự mày mò nên khó 

tránh khỏi thiếu sót. Hơn nữa, chủ sở hữu bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia 

cũng xuất thân là một nhà sưu tập tư nhân, tự đúc kết kinh nghiệm làm 

nghề mà tạo thành kỹ năng nên khó tránh khỏi việc làm chưa hợp lý và 

khoa học. 

- Ban giám đốc gồm có: 

3. Ông Nguyễn Thế Võ – Giám đốc 

4. Nguyễn Kiếm Anh – Phó giám đốc 

Các phòng chức năng gồm có: 

- Phòng hành chính: 

1. Nguyễn Minh Công: Cử nhân kế toán Đại học Công đoàn. 

- Phòng nghiệp vụ: 

1. Phụ trách thuyết minh: Đặng Văn Thi – Cử nhân công nghệ 

thông tin đại học FPT 

2. Phụ trách bảo quản: Trần Thị Hằng – Cử nhân  

3. Nhân viên: Nguyễn Văn Thạo 

4. Nhân viên: Nguyễn Ninh Công 

5. Nhân viên: Nguyễn Văn Nhất 

6. Nhân viên: Mai Văn Sơn 

7. Nhân viên: Nguyễn Văn Thịnh  

- Là một bảo tàng ngoài công lập, bên cạnh những hoạt động mang 

tính chất riêng của bảo tàng như tất cả các bảo tàng trong cũng như ngoài 

công lập khác, bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia vốn từ những sưu tập cá nhân 

được thành lập một bảo tàng. Chính vì vậy, công tác sưu tầm, giao lưu trao 
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đổi là một trong những nhiệm vụ hàng đầu cần được quan tâm, đầu tư đến 

nhằm phát triển số lượng hiện vật bảo tàng được ngày một phong phú, tạo 

tiền đề thực hiện nhiều bộ sưu tập khác nhau, đem quảng bá di sản văn hóa 

dân tộc đến với công chúng. 

- Bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia là một bảo tàng ngoài công lập, vì 

thế các hoạt động của bảo tàng cũng cần thực hiện theo đúng yêu cầu, chức 

năng, nhiệm vụ của bảo tàng. Để duy trì sự tồn tại và phát triển các hoạt 

động của bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia, việc phân chia phòng ban cũng cần 

có đặc thù riêng, không cần chia nhiều phòng ban như các bảo tàng thuộc 

công lập. Hiện nay ở bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia chỉ chia ra hai phòng. 

Một phòng hành chính thực hiện các công việc liên quan tới tài chính, kế 

toán. Một phòng nghiệp vụ thực hiệc các công tác chuyên môn do giám đốc 

trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn các nhân viên cùng làm. 

- Tại các bảo tàng công lập sẽ có Hội đồng khoa học được thành 

lập nhằm thẩm định, đánh giá giá trị của hiện vật được sưu tầm về. Còn 

công tác thẩm định các cổ vật sưu tầm được về bảo tàng Cổ vật Võ Hằng 

gia do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình kết hợp với các chuyên gia 

cổ vật mời từ Trung ương về. Các hiện vật sưu tầm về ở bảo tàng Cổ vật 

Võ Hằng gia đã được đăng ký 100% tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh 

Bình. Và trên thực tế thì 50% cổ vật đã được Hội Đồng tư vấn và giám định 

cổ vật (Bảo Tàng Quốc Gia Việt Nam) thẩm định. Mỗi cổ vật được thẩm 

định đều có phiếu thẩm định theo quy định chung của ngành Di sản văn 

hóa.  

- Em tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện đang là sinh viên năm cuối 

khoa Kinh tế văn hóa và du lịch. 

- Đây là lần đầu tiên em đến bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia. 

- Khi tới thăm bảo tàng Cổ vật Võ Hằng gia, cảm giác của em đầu 

tiên là một không gian rất thiên nhiên, rất mở. Em cũng đã tới thăm quan 
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một số bảo tàng tư nhân và sưu tập cổ vật tư nhân, nhưng hiếm có nơi nào 

mà không gian được chủ nhân ưu tiên nhiều khoảng xanh thế này. Về trưng 

bày hiện vật thì em thấy cách bố trí tủ hiện vật và đèn chiếu sáng rất đẹp, 

hấp dẫn người tham quan. Các hiện vật ở đây không những có giá trị về 

văn hóa, lịch sử mà còn có giá trị cao về kinh tế. Với một sinh viên học 

ngành kinh tế văn hóa và du lịch như em, em thấy đây là một trong những 

điểm đến rất hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là những vị khách muốn có 

thêm trải nghiệm về di sản văn hóa. 
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BẢO TÀNG CỔ VẬT 

VÕ HẰNG GIA 

 

 

Bát C-Tống men xanh, bọc vàng, hoa văn cúc dây.  

Tác giả chụp ngày 15/7/2017 
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Thủy trì: men xanh đời Tống. 

Tác giả chụp ngày 15/7/2017 
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Đĩa sứ đời Thanh: men xanh vẽ tích Lã vọng câu cá 

Tác giả chụp ngày 15/7/2017 



 148 

 
 

 

Âu sứ đời Tống, men xanh ám họa 

Tác giả chụp ngày 15/7/2017 
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Sáo đời Tống: men rạn xanh 

Tác giả chụp ngày 15/7/2017 
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Đĩa sứ đời Thanh: men trắng, hoa văn men xanh vẽ sơn thủy, đáy có hai 

chữ  Hán Ngoạn ngọc 

Tác giả chụp ngày 15/7/2017 
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Bát sứ đời Tống: lòng bắt đắp nổi hai con cá, men xanh 

Tác giả chụp ngày 15/7/2017 
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PHỤ LỤC 4 : MỘT SỐ GIẤY GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT CỦA BẢO 

TÀNG CỔ VẬT VÕ HẰNG GIA  
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