Trin lãm “ gm s theo nhng con tàu khai qut bin Vit Nam” là dp ngi dân và du khách có c hi c tip cn
và tìm hiu v gm s trên các con tàu m.
T nm 1990 n nay, ã có nhiu cuc khai qut kho c hc và kho sát tìm kim nhng du tích tàu c có niên i t
th k XV n th k XVI trên vùng bin Vit Nam. Hin vt trên mi con tàu c u khng nh c các giá tr di sn và vai
trò ca t nc Vit Nam trong con ng gm s trên bin.
Hin vt trng bày ti Bo tàng à Nng gm: Chén, a, l, hp phn… thi Minh (Trung Quc) có niên i t th k XV,
men nâu hoc men trng hoa lam t tàu m c Bình Thun; Hin vt tàu m c Cà Mau là khi a kt dính có niên
i t th k XVI - XVIII vào thi Ung Chính (nhà Thanh - Trung Quc); Hin vt t tàu m c Phú Quc có niên i t
th k XV là b su tp gm men ngc và men nâu Thái Lan có xut x t lò gm c Sanwankhalok; c bit, loi
hình gm men nâu ph trùm men không ht còn l chân ; Các hin vt còn li là t tàu m c Bình Châu,
Qung Ngãi có niên i t th k XIII vi nhiu th loi nh bình có quai, m, tng ngi, l hng, chu… cùng vi các loi
men bch nh, tam thái, xanh lc…
c bit, trin lãm còn trng bày b su tp h ru gm Gò Sành (Bình nh - Vit Nam) có niên i t th k XV. ây là mt
minh chng v lch s thng mi ca Vit Nam t nhiu th k trc ó.
Không ch có gm s, trin lãm còn trng bày mt s loi tin c c tìm thy trên các con tàu c b m vùng bin Vit
Nam.
Trin lãm din ra t ngày 5-10 n 25-11-2020 ti Bo tàng à Nng (s 24 Trn Phú, qun Hi Châu, à Nng). Thi
gian m ca t 8 gi n 17 gi các ngày trong tun.

Su tp gm thi ng (Trung Quc) c phát hin ti vùng bin Bình Châu,
Qung Ngãi nm 2013. Các hin vt này có niên i th k X.

Gm thi ng (Trung Quc), th k X. Các hin vt này c phát hin ti vùng bin Bình Châu, Qung Ngãi nm 2013.
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