
+ Thư viện 

 

Thư Viện Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân là thư viện của Ủy ban Canh 

nông và Kỹ nghệ Nam Kỳ (Comité agricole et industriel de la Cochinchine, 1865-1883) 

và thư viện Hội Nghiên cứu Đông Dương (Bibliothèque de la Société des Etudes 

indochinoises, 1883-1975), chính thức thành lập vào năm 1883, là thư viện thành lập sớm 

nhất ở miền Nam (viết tắt là thư viện SEI). 

Thư viện SEI có vai trò “tập hợp tất cả những tác phẩm liên quan đến Đông Dương và các 

nước lân cận”. Vốn tài liệu của thư viện phong phú, đa dạng, tập hợp được nhiều tư liệu 

quý và hiếm, với hai loại hình chủ yếu là sách và tạp chí, chủ yếu bằng ngôn ngữ Pháp. 

Thư viện chỉ phục vụ các thành viên trong SEI, hoạt động độc lập từ nguồn kinh phí đóng 

góp của các thành viên của Hội và các mạnh thường quân. 

Ngày 23/8/1979, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập, đã 

tiếp nhận những hiện vật của Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn (1956-1975) 

và vốn tài liệu của SEI, thư viện SEI được mang tên thư viện Bảo tàng Lịch sử Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 

Một số tài liệu tiêu biểu 

 

- Bộ sách ‘Tam tài đồ hội” có nghĩa là tập hợp các đồ hình vẽ 3 ngôi: Thiên, địa và 

Nhân, gồm 95 quyển, thư viện có 90 quyển, là bộ sách do Vương Kỳ biên soạn, sau đó con 

trai Vương Tư Nghĩa bổ sung và chỉnh sửa, được cháu là Vương Nhĩ Tân tái bản ở Trung 

Quốc vào những năm 1607-1609. 

- Đaị Nam Quốc Âm tư ̣vi ̣(Dictionnaire Annamite). 2 tâp̣ / Huỳnh Tiṇh Của - Sài 

Gòn, 1895-1896. 

- Khảo cổ học Đồng bằng Sông Cửu Long (L’Archéologie du Delta du Mékong). 4 

tập/ Louis Malleret - Paris, 1959-1963. 

- Tập san của Ủy ban Canh nông và Kỹ nghệ Nam Kỳ (Bulletin du Comité agricole 

et Industriel de la Cochinchine: BCAI, 1865-1883) nghiên cứu các vấn đề liên quan đến 

phát triển nông nghiệp và công nghiệp ở miền Nam -Việt Nam. 

- “Gia Định báo” – Tạp chí Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam, Thư viện có năm 1882 

và 1884. 

- Tập san của Hội Nghiên cứu Đông Dương (Bulettin de la Société des Etudes 

indochinoises: BSEI, 1883-1975). 

- Tập san của Trường Viễn Đông bác cổ (Bulettin de l’Ecole franҫaise d’Extrême – 

Orient: BEFEO, 1901-1971, 1978). 

- Tập san Những người bạn cố đô Huế (Bulettin des Amis du vieux Huế: BAVH, 

1914-1944). 

- Tiểu từ điển Pháp-Việt (Petite dictionnaire franҫais – Annamite)/ Trương Vĩnh Ký 

- Sài Gòn, 1884 -1192 trang. 

- Từ điển Xiêm-Pháp-Anh (Dictionnaire siamois – franҫais – anglais)/ Pallegoix.-

Bangkok, 1896 - 1166 trang.   



- Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1869-1871 (Annuaire de la Cochinchine - 

française de 1869 – 1871)/ A.Landes, A.Folliot. 

- Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các tác phẩm lịch sử và địa lý Việt Nam 

xưa (Les Archipels de Hoàng Sa et de Trường Sa selon les anciens ouvrages Vietnamiens 

d’histoire et de géographie) / Võ Long Tê - Sài Gòn, 1974- 201 trang. 
 


