Có th nói, Bo tàng iêu khc Chm là công trình kin trúc ht sc c áo, hình thành t cách ây hn 100 nm,
cha ng nhiu giá tr lch s vn hóa. Khong nhng nm cui th k XIX, nhng hin vt iêu khc nh các mng ài th,
tng á vùng Qung Nam – à Nng bt u c nhng ngi Pháp yêu ngành kho c hc thu thp, tp trung li.
Tháng 7 nm 1915, mt bo tàng cho tác tác phm iêu khc Chm ti à Nng chính thc c xây dng vi s giúp
ca Vin Vin ông Bác C (Pháp) Hà Ni. n nm 1919 thì tòa nhà u tiên ca Bo tàng chính thc hoàn thành
theo thit k ca hai kin trúc s ngi Pháp là Delaval và Auclair. Sau ó, Bo tàng tri qua 2 ln m rng na,
nhng vn gi c phong cách kin trúc ban u cho n ngày nay.
Ln m rng th nht c tin hành vào nhng nm u thp k 1930, hoàn thành vào nm 1936. Bo tàng c xây dng
thêm hai phòng trng bày hai bên, thng góc v phía trc ca tòa nhà c, nhm ch trng bày thêm nhng
hin vt mi c thu thp v trong nhng nm 1920, 1930. Lúc by gi, hin vt c phân loi trng bày theo ngun gc
a im ni chúng c phát hin hoc khai qut. Không gian ca tòa nhà bo tàng gn 1000 m2 ã c b trí thành
nhng khu vc trng bày, tm gi tên nh sau: Phòng M Sn - Qung Tr, Phòng Trà Kiu, Phòng ng Dng,
Phòng Tháp Mm và các hành lang Qung Nam, Qung Ngãi, Bình nh, Kon Tum. Ngoài ra còn có mt
phòng nh làm kho. Cách b trí không gian trng bày này c bn vn c duy trì cho n hin nay.

Ln m rng th hai, Bo tàng c xây thêm mt tòa nhà hai tng phía sau khu nhà c, vi din tích s dng
khong 2.000 m2 dành cho vic trng bày và hn 500 m2 dành làm kho, xng phc ch và phòng làm vic.
Ti tng 1 ca khu nhà mi này hin ang trng bày nhng hin vt trc ó còn trong kho và mt s hin vt su tm c
sau nm 1975. Tng 2 trng bày v vn hóa Chm ng i bao gm su tp v trang phc, nhc c và hình nh l hi ca
ng bào dân tc Chm.
Trc nm 2007, Bo tàng iêu khc Chm là mt b phn ca c quan Bo tàng à Nng. Ngày 02 tháng 7 nm
2007, y ban nhân dân thành ph à Nng có Quyt nh s 5070/Q-UBND v vic thành lp Bo tàng iêu khc

Chm à Nng, là mt n v c lp vi Bo tàng à Nng, trc thuc S Vn hóa - Thông tin, nay là S Vn hóa, Th
thao và Du lch thành ph à Nng. Cui nm 2011, Bo tàng iêu khc Chm c B Vn hóa Th thao và Du lch
công nhn là bo tàng loi 1 (12/119 bo tàng trên c nc).

Hin nay, Bo tàng iêu khc Chm à Nng lu gi gn 2.000 hin vt ln nh, hu ht các tác phm iêu khc là nhng
tác phm nguyên bn trên 3 cht liu chính là sa thch, t nung và ng, phn ln là sa thch, có niên i t th k
VII n th k XV thuc nhiu phong cách ngh thut khác nhau. Phía ngoài khuôn viên ca Bo tàng, các
mng ài th, tng á c xp t ri rác, hài hòa vi không gian thoáng mát và trong lành, xen k gia nhng cây c
th, làm tng thêm v c kính, bí n ca Bo tàng. Bên trong tòa nhà Bo tàng trng bày gn 500 hin vt, c
phân chia thành các phòng trng bày: M Sn, Trà Kiu, ng Dng, Tháp Mm và các hành lang Qung Tr,
Qung Nam, Qung Ngãi, Kon Tum, Qung Bình và Bình nh. Hn 1.200 hin vt còn li c lu gi cn thn trong
kho.
Bo tàng iêu khc Chm còn là ni lu gi 3 bo vt quc gia thuc nn Vn hóa Chmpa, ó là Tng B tát Tara, ài
th M Sn E1, ài th Trà Kiu.
Tìm hiu và khám phá Bo tàng iêu khc Chm, chúng ta nh lc vào mt kho tàng vn hóa phong phú, c
áo không ch ca thành ph à Nng, ca Vit Nam, mà còn ca c th gii. n bo tàng, nh thy li c quá kh vàng
son ca mt dân tc mà lòng say mê và kh nng sáng to ngh thut u mt trình rt cao. Th gii thn linh k bí,
nhng câu chuyn bng hình nh, các biu tng tôn giáo,... tt c u sng ng, chi tit.
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Giá vé: 60.000 ng/ngi/01 lt tham quan
Các trng hp min, gim thu phí vui lòng liên h Bo tàng c thông tin chi tit.
Liên h: Phòng T chc - Hành chính (84-236) 3574 801
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1. Thuyt minh viên (cho oàn t 05 ngi tr lên)
Thi gian phc v
- Sáng : 7 gi 30 phút n 11 gi 00 phút
- Chiu: 13 gi 30 phút n 16 gi 30 phút
Ngôn ng: Vit, Anh, Pháp.

(Các oàn có hng dn viên i kèm hoc yêu cu hng dn ting Anh, Pháp cn liên h trc).
Liên h: Phòng Giáo dc - Truyn thông (84-236) 3572 935

