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BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM VỚI
VIỆC TRƯNG BÀY VỀ VĂN HÓA CÁC TỘC NGƯỜI
Nguyễn Hoàng Hưng*
Tóm tắt: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là bảo tàng chuyên ngành giới thiệu về truyền thống lịch sử,
văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước và kiến tạo
bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua trưng bày hiện vật tại bảo tàng cho thấy những sáng tạo độc đáo của
các tộc người trong việc giữ gìn, bảo vệ biên cương, toàn vẹn lãnh thổ, trong sinh hoạt, sản xuất vật chất,
đồng thời cho thấy những bước đường lịch sử của dân tộc. Những sáng tạo ấy đã kết tinh thành hệ thống
các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo nền tảng tinh thần, sợi dây kết nối cộng đồng, động lực của
sự phát triển kinh tế - xã hội.
Từ khóa: Trưng bày, văn hóa, tộc người, bảo tàng, dân tộc học.

Nguyễn Hoàng Hưng: Vietnam Museum of Ethnology with the display of ethnic
cultures
Vietnam Museum of Ethnology is a specialized museum that introduces the historical traditions and
culture of the community of Vietnamese ethnic groups in the process of nation-building, national defense
and formation of national cultural identity. The display of artifacts the museum show the unique creations
of ethnic groups in safeguarding the borders and protecting the territorial integrity, in daily life and
production. It also depicts the periods in the national history. These creations have formed a system of
tangible and intangible cultural heritages, created a spiritual foundation, community connection, and
dynamics of socio-economic development.
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