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Cïng trao ®æi  

vÒ ho¹t ®éng dÞch vô t¹i b¶o tµng ë héi an 
 

Tại điểm 7 - Điều 48 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Di 
sản Văn hóa quy định bảo tàng có 
nhiệm vụ “Tổ chức hoạt động dịch vụ 
phục vụ khách tham quan phù hợp với  
nhiệm vụ của bảo tàng”. Hay tại Điều 
12 Thông tư số 18/2010/TT-
BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Quy định về tổ chức và hoạt động của 
bảo tàng có quy định hoạt động dịch vụ 
của bảo tàng bao gồm: Tổ chức dịch vụ 
ăn, uống, nghỉ ngơi, giải trí và dịch vụ 
khác; Tổ chức phát triển sản phẩm lưu 
niệm, xuất bản ấn phẩm của bảo tàng; 
Tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, 
thể thao và du lịch; Cung cấp thông tin, 
tư liệu; Tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo 
tàng; Giám định, thẩm định di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia; Bảo quản, phục 
hồi, làm bản sao tài liệu, hiện vật; Hợp 
tác khai quật khảo cổ; Hợp tác bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo 
tàng. 

Thế nhưng ở Hội An - một Di sản 
Văn hóa Thế giới có 05 bảo tàng 
chuyên đề và 01 Nhà lưu niệm mà thực 
tế trong nhiều năm qua, chính xác hơn 
là từ khi thành lập các bảo tàng ở Hội 
An chưa thực hiện nhiệm vụ này. Bởi 
vì cái tư duy “Bảo tàng là một thiết chế 
phi lợi nhuận, hoạt động thường xuyên 
để phục vụ công chúng…” đó một câu 
trong định nghĩa bảo tàng của tổ chức 
Hiệp hội các bảo tàng quốc tế (ICOM - 
International Council of Museums) mà 
chúng ta đã không thuyết phục được 
cấp chủ quản để thực hiện những công 

việc có tính kinh tế trong bảo tàng. Từ 
đó, chúng ta đã bỏ qua những cơ hội, 
điều kiện để bảo tàng phát triển.  

Bảo tàng có thể làm các hoạt động 
dịch vụ, hay nói cách khác bảo tàng có 
thể làm kinh tế. Chắc chắc như vậy, 
điều đó phụ thuộc vào năng lực, chính 
sách của bảo tàng và những lợi ích thu 
được từ sản phẩm, dịch vụ bảo tàng 
phải phù hợp với Quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp bảo tàng và được sử dụng để 
phát triển bảo tàng một cách bền vững. 

Và, ngày nay trong xu thế hội 
nhập, bảo tàng đã được hiểu theo nhiều 
nghĩa mới, không chỉ là nơi để lưu giữ 
những cái đã qua, những cái cũ, những 
cổ vật hay như một “nơi tàng trữ”, mà 
công chúng ngày nay tìm đến bảo tàng 
là để trải nghiệm, để học hỏi những 
kiến thức mới và để có những phút giây 
thoải mái… Như vậy, thì tại sao chúng 
ta không thay đổi? Chúng ta phải vận 
động và tìm cách đưa công chúng đến 
với bảo tàng ngày càng nhiều hơn vì 
chính họ sẽ mang lại một nguồn thu 
chính đáng cho bảo tàng. Một số hoạt 
động dịch vụ mà chúng ta có thể thực 
hiện tại các bảo tàng ở Hội An hiện nay 
là: 

- Cửa hàng lưu niệm: Chúng ta 
cần có nhận thức mới về vai trò của 
cửa hàng lưu niệm. Đó không phải là 
nơi bày bán các mặt hàng để thu lợi 
nhuận, mà đó là nơi trưng bày, giới 
thiệu các sản phẩm liên quan đến 
hiện vật hay các chủ đề trưng bày của 
từng bảo tàng. Mà qua những sản 
phẩm này sẽ nhắc nhở cho du khách 
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về các nội dung trưng bày mà họ đã 
xem và về nơi mà họ đã đến thăm, từ 
đó giúp du khách có mối quan hệ mật 
thiết hơn với bảo tàng. Nhưng để làm 
được điều đó thì các sản phẩm lưu 
niệm phải gắn với chủ đề trưng bày, 
phải có chất lượng cao và đặc biệt 
phải đáp ứng được nhu cầu là vật kỷ 
niệm, trở thành thương hiệu riêng của 
mỗi bảo tàng. Các sản phẩm phải 
phong phú về chất liệu và loại hình 
như: các hiện vật phục chế từ nguyên 
mẫu, hiện vật gốc có giá trị đặc trưng 
và tiêu biểu của bảo tàng, các sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ liên quan 
đến làng nghề truyền thống của địa 
phương,… Hay những ấn phẩm, 
những tập bưu ảnh giới thiệu về các 
sưu tập hiện vật có giá trị của bảo 
tàng, về văn hóa của địa phương; các 
đĩa hình, băng video giới thiệu hiện 
vật và nội dung trưng bày của bảo 
tàng. 

- Dịch vụ giải khát: Một trong 
những tiêu chí đánh giá sức thu hút, 
hấp hẫn của bảo tàng đó là thời gian 
mà du khách lưu lại ở bảo tàng. 
Muốn giữ chân du khách ở bảo tàng 
lâu hơn, thì bên cạnh nội dung trưng 
bày hấp dẫn, cần có các điều kiện cơ 
sở vật chất tạo sự thoải mái cho du 

khách nghỉ ngơi và thư giản. Bảo 
tàng cần có một không gian phục vụ 
dịch vụ giải khát cho du khách với 
chất lượng cao mà giá cả lại phải 
chăng thì sẽ tạo điều kiện cho du 
khách lưu lại bảo tàng lâu hơn. Và sẽ 
thu hút du khách hơn nữa, nếu bảo 
tàng kết hợp giới thiệu văn hóa ẩm 
thực đặc trưng của địa phương tới du 
khách, để du khách có điều kiện trải 
nghiệm thực tế, cảm nhận văn hóa 
bằng các giác quan. 

- Dịch vụ chụp ảnh lưu niệm: 
Chụp ảnh lưu niệm là nhu cầu 
không thể thiếu khi đi tham quan 
của du khách để họ lưu lại những kỷ 
niệm về nơi mà họ đã đến. Khai 
thác nhu cầu này, bảo tàng cần tạo 
được những không gian chụp ảnh 
riêng thật độc đáo, tiêu biểu và phải 
tạo được thương hiệu riêng. Bảo 
tàng cần có những “không gian 
tương tác” để du khách trải nghiệm 
và chụp hình lưu niệm khi tham gia 
các hoạt động thực tế tại không gian 
này. Bảo tàng có thể chọn một 
không gian thích hợp nào đó để bố 
trí một đôi quang gánh, một cối giã 
gạo, một bàn cờ,… có thể kết hợp 
sử dụng mô hình manơcanh để du 
khách cùng chụp ảnh. Bảo tàng thu 

phí phù hợp cho một lần 
du khách chụp ảnh để 
có nguồn kinh phí tái 
tạo lại các hoạt động 
của bảo tàng. Ngoài ra 
bảo tàng có thể có dịch 
vụ chụp ảnh cưới tại 
bảo tàng. 

- Cho thuê mặt 
bằng: Bảo tàng có 
nhiệm vụ “Tổ chức các 
sự kiện văn hóa”, vậy 
thì tại sao, chúng ta 
không kết hợp hoặc cho 

Nguyễn Trần Cẩm Giang   Cùng nhau trao đổi về hoạt động dịch vụ tại Bảo tàng ở Hội An                                                     
 



B¶n tin B¶o tån Di s¶n      Sè 02(30)–2015 

 
một đơn vị tư nhân thuê mặt bằng 
để tổ chức các buổi hội thảo, hội 
nghị, gặp mặt,… hay tổ chức các 
“đêm ẩm thực”, “đêm âm nhạc”,.. 
tại các bảo tàng. Bảo tàng là một 
công trình văn hóa mà các hoạt 
động này cũng mang tính văn hóa, 
do đó chúng ta có thể thực hiện 
được nếu chúng ta bố trí ở một 
không gian không ảnh hưởng đến 
hiện vật trưng bày như sân bảo tàng, 
các khu vực sân trời của bảo tàng. 
Các hoạt động này sẽ thu hút được 
một lượng khách lớn đến với bảo 
tàng, và chúng ta sẽ kết hợp giới 
thiệu hệ thống trưng bày của bảo 
tàng trong các hoạt động này.   

Nhu cầu thưởng thức văn hóa 
và giải trí của người dân ngày càng 
cao, vì vậy đòi hỏi dịch vụ văn hóa 
và giải trí cũng phải được nâng cao. 
Chính nhu cầu của người dân là một 
điều kiện thuận lợi để bảo tàng có 
thể mở rộng cánh cửa của mình đón 
du khách. Nếu như trước đây, bảo 
tàng chưa nghĩ đến việc “tự nuôi 
sống mình”, sự bao cấp đã dẫn đến 
tình trạng trì tuệ, làm mất đi tính 
năng động trong các hoạt động của 
bảo tàng. Thì ngày nay, trong thời 
kỳ kinh thế thị trường, bảo tàng 
không thể đứng ngoài quy luật này, 
phải vận động để đáp ứng nhu cầu 
khách quan của du khách (nhu cầu 
thưởng thức văn hóa) và nhu cầu 
chủ quan của bảo tàng (nhu cầu 
nâng cao nguồn thu để nuôi dưỡng 
các hoạt động nghiệp vụ).  

Bảo tàng cần phải thay đổi 
“thực đơn” bởi vì công chúng giờ 
đây không còn dễ dãi chấp nhận 
những “món ăn” đơn điệu mà bảo 
tàng cung cấp, họ có quyền lựa 
chọn của mình. Vì vậy, việc tổ 
chức khai thác các hoạt động dịch 

vụ tại bảo tàng là cần thiết, nếu như 
chúng ta biết cách xem xét, lựa 
chọn và xây dựng một “thực đơn” 
phù hợp với từng bảo tàng, mà thực 
đơn đó “chỉ có ở bảo tàng”, “chỉ 
đến bảo tàng mới được thưởng 
thức” thì các bảo tàng ở Hội An sẽ 
thu hút du khách đến ngày càng 
nhiều hơn. Nếu chúng ta làm tốt 
các hoạt động dịch vụ này cũng góp 
phần hỗ trợ công tác tuyên truyền 
phát huy tại bảo tàng, tăng thêm thu 
nhập cho bảo tàng, và một điều 
chắc chắn là các bảo tàng ở Hội An 
sẽ phát triển tốt hơn♦ 
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