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Tòa nhà hiện đại này là không gian giới thiệu các cư dân ngoài 
Việt Nam (Đông Nam Á, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, châu 
Phi). Các hiện vật – di vật khảo cổ, tác phẩm dân gian và nhiều hiện 
vật dân tộc học – được làm nổi bật trong những không gian hiện 
đại với phong cách đồ họa mới mẻ. Ở tầng 1, trong phòng trưng 
bày lớn với màu đỏ chủ đạo, bạn có thể tìm hiểu về Đông Nam Á. 
Ở tầng 2 là ba sưu tập của các nhà hảo tâm tặng Bảo tàng: không 
gian Tranh kính Indonesia nổi bật với màu xanh biển, Một thoáng 
châu Á với màu lá mạ và Vòng quanh thế giới trong màu nâu non. 
Ngoài ra, bạn còn có cơ hội tham gia các hoạt động khám phá 
trong các không gian riêng: phòng khám phá của trẻ em, phòng 
chiếu phim, phòng nghe-nhìn...

Các công trình kiến trúc dân gian của nhiều vùng khác nhau được 
người địa phương dựng lại trong khu vườn rộng và rợp bóng cây. 
Trưng bày ngoài trời này phản ánh sự đa dạng về kiến trúc, kỹ 
thuật cũng như tri thức dân gian, đồng thời tái hiện nếp sinh hoạt
gắn với các vùng sinh thái và khu vực lịch sử-văn hóa khác nhau. 
Bạn có thể vào nhà dài, lên nhà sàn, chiêm ngưỡng ngôi nhà rông 
cao vút, hoặc ngắm những tượng gỗ đặc sắc của nhà mồ... Bạn cũng 
có cơ hội giao lưu với người địa phương khi họ đến tu sửa các ngôi 
nhà, trình diễn, giới thiệu truyền thống... Đừng quên vườn thuốc 
nam, chiếc ghe đua, và biểu diễn của các phường rối nước ở thủy 
đình trước nhà người Việt.

Hoàng tử Gubung Sari
Mặt nạ múa

Java, Indonesia

Tượng mồ
Giarai, Việt Nam

Cầu thang nhà dài
Êđê, Việt Nam

Trong nhà dài
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Mặt nạ
Kwele, Congo

Bình gốm cổ
Mochica, Pêru

Hộp nghi lễ
Bamar, Myanmar

Mũ phụ nữ có chồng
Akha, Thái Lan
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DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

Vườn Kiến trúc
Chiêm ngưỡng 

và bảo tồn kiến trúc dân gian
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Pà Thẻn, Việt Nam
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Hà Nhì, Việt Nam
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Đàn
Hrê, Việt Nam

Gùi
Gié – Triêng, Việt Nam
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I Tòa Trống đồng
Tìm hiểu về 

các dân tộc Việt Nam

Tòa nhà Trống đồng dành cho Các dân tộc ở Việt Nam, nơi bạn 
có thể tìm hiểu về 54 dân tộc: trang phục, nhạc cụ, nông cụ, vật 
dụng thường ngày, các bức ảnh và những đoạn phim sống động 
về cuộc sống, nghề thủ công, nghi lễ... Các bài viết trong trưng 
bày giúp bạn hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa. Phần dẫn nhập 
trưng bày là 54 ảnh chân dung, ở đây bạn cũng có thể nghe tiếng 
nói của các dân tộc được ghi âm từ những địa phương khác nhau. 
Lộ trình tham quan đưa bạn đi từ Bắc vào Nam, khám phá các dân 
tộc thuộc các nhóm: Việt – Mường, Tày-Thái, Kađai, Hmông-Dao, 
Hán-Tạng, Môn-Khơme, Nam Đảo. Ở tầng 1 còn có các trưng bày 
nhất thời luân phiên nhau đề cập đến nhiều vấn đề đa dạng.

Tòa Cánh diều 
Khám phá thế giới

Krishna
Nhân vật rối bóng 

Sử thi Mahabharata
Java, Indonesia

BẢO TÀNG 
DÂN TỘC HỌC  
VIỆT NAM

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024-3756-2193
(trừ thứ Hai hàng tuần và Tết Nguyên đán)

Information@vme.org.vn
www.vme.org.vn
Facebook.com/btdth

Trong ba không gian trưng bày của Bảo tàng, Tòa Trống đồng, 
khai trương năm 1997, là trưng bày đầu tiên, giới thiệu 54 dân tộc 
ở Việt Nam. Từ năm 1998 đến năm 2006, các công trình dân gian 
từ nhiều vùng khác nhau được đưa về dựng lại trong Vườn Kiến   
trúc. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là bảo tàng Việt Nam đầu tiên 
xây dựng trưng bày ngoài trời với các kiến   trúc dân gian nguyên 
bản. Năm 2013, Tòa Cánh diều, không gian giới thiệu về văn hóa 
thế giới, mở cửa đón công chúng. 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam còn là nơi trình 
diễn nghệ thuật truyền thống, là cơ quan nghiên 
cứu và trao đổi, hợp tác quốc tế.

ĐIỂM DU LỊCH KHÔNG KHÓI THUỐC

Hướng dẫn tham quan: hướng dẫn viên tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng 
Anh; tham quan theo đoàn xin mời đăng ký trước

Trình diễn: trình diễn nghề thủ công, biểu diễn rối nước và nghệ thuật
dân gian được tổ chức với sự tham gia của cộng đồng 

Phòng Khám phá: phòng khám phá cho trẻ em và các lớp về kỹ thuật 
dân gian: in tranh, làm đồ vải, đồ chơi, chơi trò chơi dân gian…; phòng
nghe-nhìn, phòng chiếu phim
 

Cửa hàng lưu niệm: các sản phẩm thủ công truyền thống và đương đại: 
đồ vải, trang sức, trang trí, đồ chơi... (Truc Lam Handmade) 

Hiệu sách: sách về các trưng bày của Bảo tàng, bưu thiếp, sách về các
dân tộc 

Các phục vụ khác: tư liệu, hội trường, café, ăn nhanh

Giờ mở cửa: 8:30 - 17:30 tất cả các ngày, trừ thứ Hai hàng tuần và Tết
Nguyên đán 

Xe buýt: 7, 12, 14, 38, 39, 85, 96, 97


