B•i C“ng Hin - ng Vn Bši: Hng  n m t h th ng...

14

HƯỚNG ĐẾN MỘT HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO
VỀ LĨNH VỰC BẢO QUẢN HIỆN VẬT BẢO TÀNG VÀ
BẢO TỒN DI TÍCH Ở VIỆT NAM
GS.TS. BÙI CÔNG HIN PGS.TS. NG VN BÀI
TÓM TẮT
Trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, hệ thống nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực bảo quản
hiện vật bảo tàng ở nước ta còn có phần thiếu và yếu. Bài viết khẳng định, đây là một điểm khuyết cần sớm được
bổ sung, nâng cấp xứng tầm để thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Từ khóa: nghiên cứu; đào tạo; bảo quản hiện vật bảo tàng; bào tồn di tích.
ABSTRACT
In the work of preservation, promotion of cultural heritage values, the system of research and training on museum object conservation and storage is weak in Vietnam. The paper determines this is a weakness that should
be overcome to put forward the work of preservation, promotion of national cultural heritage values.
Key words: research; training; museum object conservation, heritage preservation.
1. Về hệ thống đào tạo, nghiên cứu bảo quản hiện
vật bảo tàng và bảo tồn di tích
Hiện nay, việc đào tạo, nghiên cứu liên quan
đến lĩnh vực bảo quản hiện vật bảo tàng ở nước ta
còn khá sơ lược, mặc dù công việc này đã được
một số bảo tàng lớn quan tâm. Hệ thống lý luận
về bảo tồn di tích vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi
một số nghiên cứu chuyên đề hẹp. Việc đào tạo,
bồi dưỡng nghiệp vụ bảo tồn di tích chủ yếu được
lồng ghép trong các lớp tập huấn của ngành Di
sản văn hóa… Trong hệ thống đào tạo ở các
trường Đại học, Cao đẳng chưa có bộ môn “bảo
quản hiện vật bảo tàng” và “bảo tồn di tích”. Đó là
một khuyết thiếu cần sớm được bổ sung để đáp
ứng nhu cầu thực tiễn của công tác bảo quản hiện
vật bảo tàng và bảo tồn di tích ở nước ta, vì theo
quy luật chung, phát triển khoa học kỹ thuật phải
gắn với đào tạo để nghiên cứu, để ứng dụng; và,
ngược lại, nghiên cứu, ứng dụng là nền tảng, thúc
đẩy cho đào tạo. Nếu một lĩnh vực khoa học - kỹ
thuật không được đầu tư cho đào tạo và nghiên
cứu có hệ thống thì nhất định lĩnh vực khoa học kỹ thuật đó sẽ kém phát triển và bị giới hạn trong
phạm vi “tri thức” kinh nghiệm.
2. Phác thảo nội dung cơ bản của bảo quản hiện
vật bảo tàng và bảo tồn di tích
Khái niệm bảo quản và bảo tồn:
Có thể tạm hiểu, bảo quản hiện vật là khoa học
nghiên cứu quy luật biến đổi chất và lượng của hiện

vật để thực thi các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ
hiện vật tránh được nguy cơ xuống cấp, hủy hoại
do tác động của tự nhiên và con người.
Bảo tồn cũng mang ý nghĩa tương tự bảo
quản, nhưng thường được áp dụng ở phạm vi
không gian, đối tượng rộng hơn, như bảo tồn di
tích chẳng hạn.
Trong lĩnh vực di sản văn hóa, có thể tạm
phân định nội dung cơ bản của bảo quản và bảo
tồn như sau:
- Bảo quản lấy đối tượng tác động chính là hiện
vật bảo tàng, chủ yếu là những vật đã bị giải thể
chức năng gốc (chức năng sử dụng ban đầu). Bảo
quản có nhiều hình thức và cấp độ, như bảo quản
tạm thời, bảo quản (để) di chuyển, bảo quản ổn
định, bảo quản hiện vật trưng bày và bảo quản hiện
vật trong kho...
- Bảo tồn lấy đối tượng chính là một không gian
tồn tại di tích (môi trường di tích), bao gồm kiến
trúc di tích, di vật gắn với di tích và hệ thực vật,
động vật sinh sống trong không gian di tích...
Có thể coi, bảo tàng hay di tích là một hệ sinh
thái nhân tạo (artificial ecosystem), với các hợp phần
trong quan hệ tương hỗ: con người - hiện vật bảo
tàng (hay kiến trúc di tích) - yếu tố môi trường- yếu
tố sinh vật, trong đó, hiện vật bảo tàng hay di tích là
trung tâm được bảo quản, bảo tồn để sử dụng.
Con người là nhân tố có thể tham gia điều khiển
và điều chỉnh các quan hệ tương hỗ theo hướng
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giảm thiểu tác hại, làm chậm quá trình “lão hóa”
hiện vật bảo tàng, di tích.
Đối tượng hiện vật bảo tàng:
- Có thể coi hiện vật bảo tàng gồm 2 bộ phận:
hiện vật trưng bày và hiện vật lưu trữ (trong kho).
Hiện vật trưng bày chủ yếu phục vụ cho tuyên
truyền, tham quan, du lịch... Hiện vật lưu trữ chủ
yếu phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học...
Tùy theo cấu trúc của bảo tàng, có thể 2 bộ phận
hiện vật bảo tàng hòa chung trong một không gian
và chủ yếu phục vụ tham quan, du lịch, như ở một
số bảo tàng địa phương, bảo tàng chuyên ngành…
Ngoài ra, còn có hiện vật để ngoài trời (hiện vật lộ
thiên) hay chỉ được che chắn đơn giản.
- Hiện vật bảo tàng có thể gồm các đồ dùng,
công cụ lao động, phương tiện chống thiên tai, địch
họa,… của một dân tộc, tộc người...
- Hiện vật bảo tàng có thể thuần túy là tài
nguyên địa chất hay tài nguyên sinh vật của một
quốc gia hay một địa phương...
- Với bảo tàng sinh thái (Ecomuseum), đối tượng
là hiện vật bảo tàng đã mở rộng và tiệm cận với
khái niệm di tích (Vestige), nên khái niệm hiện vật
bảo tàng cũng được mở rộng theo, đó là các thành
phần tạo ra cảnh quan, như công trình kiến trúc,
tượng đài, cây xanh, hồ ao...
Đối tượng di tích:
Khác với hiện vật bảo tàng, di tích thường cố
định ở một địa điểm; và, tùy theo giá trị, tính chất,
đặc điểm, nguồn gốc, chức năng… của di tích mà
có cách phân loại khác nhau...
Giá trị của hiện vật bảo tàng, di tích với các
chuyên ngành khoa học tự nhiên và xã hội:
Có thể coi bảo tàng, hiện vật bảo tàng, di tích là
đối tượng nghiên cứu của nhiều chuyên ngành
khoa học - kỹ thuật. Ví dụ, khi nghiên cứu về đa
dạng sinh học, với 1 mẫu sinh vật cần xác định tên
khoa học, có khi là một loài mới cho khoa học, cần
thiết phải so sánh mẫu này với mẫu đã có ở bảo
tàng. Với kỹ thuật, có thể thông qua hiện vật bảo
tàng, di tích để biết rõ quá trình hình thành và phát
triển kỹ thuật xây dựng, chế tác...
Có thể dựa trên hiện vật bảo tàng, di tích để
nghiên cứu, phát triển khoa học tự nhiên nhằm bảo
vệ hiện vật bảo tàng, di tích tốt hơn. Mặt khác, có
thể tận dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để
nâng cao chất lượng bảo quản, bảo tồn, như ứng
dụng công nghệ điều hòa không khí, ứng dụng
công nghệ lade hay nano...

Với lĩnh vực khoa học xã hội, hiện vật bảo
tàng, di tích là nguồn vật chất cụ thể để các bộ
môn khác nhau của khoa học xã hội nghiên cứu
và khai thác giá trị. Ví dụ, không có hiện vật bảo
tàng, không có di tích sẽ rất khó nghiên cứu, luận
giải được sự hình thành và phát triển của văn hóa,
nghệ thuật, kiến trúc,...
Về vấn đề nguồn nhân lực quản lý và bảo quản,
bảo tồn:
Trong công tác bảo tồn di tích tại cơ sở, chúng
ta mới thiết lập được ban quản lý di tích, với chức
năng chủ yếu là ngăn sự xâm hại của con người đến
di tích và giám sát tình trạng xuống cấp của di tích...
Các thành viên trong ban ít khi được bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ về bảo tồn, bảo quản. Riêng
với bảo tàng, ở một số nước phát triển, thường có
ít nhất 3 nhóm người chịu trách nhiệm bảo quản
hiện vật, đó là:
- Cán bộ bảo quản (conservator) là những người
có hiểu biết về các bộ sưu tập để giới thiệu, tuyên
truyền; có hiểu biết về khoa học và kỹ thuật bảo
quản hiện vật…
- Cán bộ quản lý bộ sưu tập (collection manager) là những người chịu trách nhiệm quản lý các
bộ sưu tập; hiểu biết sâu sắc giá trị từng bộ sưu tập
và phương thức bảo quản, để quảng bá, giao tiếp…
- Cán bộ khoa học bảo quản (preservation scientist) là chức danh đặc biệt của bảo tàng, bảo tồn
di tích và chỉ có ở những nơi có các phòng thí
nghiệm bảo quản, thường là những cán bộ khoa
học và kỹ thuật chuyên sâu từng lĩnh vực cụ thể.
Trên thực tế có 2 nhóm chuyên gia:
+ Chuyên gia phục chế, chế tác, ví dụ: chuyên
gia phục chế bia đá, chuyên gia chế tác khắc phục
tiêu tâm gỗ lim; chuyên gia phục chế vũ khí cổ...
+ Chuyên gia xử lý, phòng chống các yếu tố gây
hại, ví dụ: chuyên gia về điều hòa không khí; về
phòng chống nấm mốc; phòng chống mối mọt;
phòng chống chuột, dơi, chim…
Ở nước ta, cán bộ thuộc các chuyên môn này
đều đã có, nhưng chưa được tập hợp thành một lực
lượng có tổ chức để trao đổi nghiệp vụ và liên kết
chặt chẽ với nhau để giải quyết những nhiệm vụ do
thực tiễn đòi hỏi.
Về lĩnh vực bảo quản và bảo tồn, chúng ta có
thể tạm chia thành 3 nhóm vấn đề để vừa đào tạo,
vừa nghiên cứu, thừa kế và bổ sung cho nhau, đó là:
- Cơ sở khoa học của bảo quản và bảo tồn;
- Kỹ thuật (hay công nghệ) bảo quản và bảo tồn;
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- Nghiệp vụ bảo quản và bảo tồn.
Qua một số tài liệu giảng dạy hay trong
tổ chức quản lý hiện nay, chúng tôi nhận
thấy, chưa có sự nhận thức rành mạch giữa
các nhóm vấn đề, thậm chí còn nhầm lẫn và
sai sót. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình
trạng hoạt động bảo quản, bảo tồn bị
chồng chéo, việc đầu tư cho lĩnh vực bảo
quản, bảo tồn đôi khi bị chắp vá, kém hiệu
quả và có thể gây lãng phí...
Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng
bảo quản, bảo tồn:
Với từng chủng loại vật chất cụ thể của
hiện vật bảo tàng, di tích sẽ cần có những
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng riêng. Về
nguyên tắc chung, theo chúng tôi, có thể có
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ít nhất 5 tiêu chí để đánh giá chất lượng bảo quản
hiện vật hay một di tích cụ thể:
- Việc làm biến dạng, biến chất hiện vật, di tích;
- Việc làm giảm độ bền hiện vật, di tích;
- Việc làm thay đổi màu sắc, mỹ quan hiện vật, di
tích;
- Việc làm giảm và/hoặc mất giá trị hiện vật, di
tích;
- Việc làm bẩn môi trường hiện vật, di tích.
Các tiêu chí này vừa để xem xét, đánh giá tác
động tiêu cực của các yếu tố ảnh hưởng đến hiện
vật bảo tàng, di tích (yếu tố con người, yếu tố phi
sinh vật và yếu tố sinh vật), vừa để cân nhắc, lựa
chọn giải pháp xử lý các yếu tố gây hại cho hiện vật,
di tích trong bảo quản, bảo tồn.
3. Nhu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng của lực
lượng khoa học - kỹ thuật
Đến nay, đã có nhiều tổ chức, cá nhân nhấn
mạnh sự cần thiết của việc đầu tư cơ sở vật chất, con
người cho lĩnh vực bảo quản và bảo tồn. Ở nhiều nơi
và nhiều cấp quản lý bảo tàng, di tích đã thừa nhận,
chúng ta mới chỉ tập trung xử lý các trường hợp hiện
vật hư hại hay di tích bị xuống cấp, chưa thực sự
quan tâm xây dựng một hệ thống, một quy trình
bảo quản, bảo tồn dựa trên nguyên tắc khoa học và
nghiệp vụ bảo quản, bảo tồn. Mặc dù đội ngũ cán
bộ khoa học về bảo quản, bảo tồn của chúng ta còn
thiếu và yếu, nhưng không phải không có những
chuyên gia giỏi về từng chuyên ngành hẹp. Nếu
chúng ta biết tập hợp, tổ chức và có một chiến lược
xây dựng hệ thống đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực
bảo quản, bảo tồn, có lẽ trong khoảng 5 - 10 năm
tới, lực lượng này sẽ đảm đương, giải quyết tốt
những vấn đề của thực tiễn bảo quản, bảo tồn ở
nước ta và đủ khả năng tiếp cận với những tiến bộ
khoa học - kỹ thuật của thế giới.
4. Thay lời kết
Vấn đề bảo quản hiện vật bảo tàng và bảo tồn di
tích được xem là một trong những nền tảng quan
trọng của công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản
văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. Đó là một lĩnh
vực khoa học - kỹ thuật liên ngành, gồm khoa học
tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Việc khuyết
thiếu một hệ thống đào tạo, nghiên cứu cho lĩnh
vực này đã và đang làm mất đi những cơ hội giải
quyết, khắc phục những tổn hại do các yếu tố tác
động tiêu cực đến hiện vật bảo tàng và di tích, thậm
chí, có những mất mát không thể tính bằng tiền và
khó có thể phục hồi. Hy vọng, trong tương lai, nước

ta sớm có một hệ thống đào tạo, nghiên cứu về bảo
quản hiện vật bảo tàng, bảo tồn di tích để đáp ứng
những nhu cầu của thực tiễn./.
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