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Nhắc đến nhà khoa học, người ta thường nghĩ ngay đến hình tượng của những người rất 
khô khan và thiếu trí tưởng tượng, mọi thứ đều trên số liệu, chính xác như một cỗ máy. 
Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào tâm hồn họ, ta sẽ thấy một tâm hồn rực rỡ sắc màu với 
cái nhìn về cuộc sống thật độc đáo. Nếu nhà khoa học không có trí tưởng tượng thì họ 
không bao giờ có thể có những sáng kiến cũng như ý tưởng mới cho nghiên cứu của 
mình. Và nếu họ không tinh tế thì họ sẽ không bao giờ biến những ý tưởng đó thành sự 
thật. Tâm hồn của nhà khoa học là những nhà nghệ sĩ với phong cách khác biệt.  

Cuộc thi “Ống kính tài năng” do ban quản trị trang web đoàn viện nghiên cứu và phát 
triền Công nghệ Sinh học được tổ chúc nhằm giúp những tâm hồn nghệ sĩ ấy được thể 
hiện. Sau hai năm tổ chức, cuộc thi đã giúp sinh viên của viện, những nhà khoa học tương 
lai có cơ hội để thể hiện tâm hồn nghệ sĩ của mình. Những bức ảnh ngày càng chất lượng 
thể hiện được những góc nhìn rất riêng của từng người. Qua những tác phẩm dự thi, ta 
được trải nghiệm những góc nhìn khác nhau của tác giả về cuộc sống. Cuộc thi đã giúp 
mọi người được thể hiện chính mình và cũng giúp mọi người tìm thấy được sự tinh tế tồn 
tại trong bản thân mình. Về phần người xem, chúng ta được một cái nhìn mới hơn về nhà 
khoa học, nhà khoa học không phải là những tâm hồn khô khan, họ tràn đầy nhiệt huyết 
và tình yêu cuộc sống cũng như nghệ thuật.  

Từng tác phẩm dự thi thể hiện một góc riêng. Ví như tác phẩm đạt giải nhất vào năm 2010 
cho ta một cảm giác bình yên, êm đềm tuổi học sinh thì vào năm 2011 lại là một nét đẹp 
hùng vĩ của tự nhiên nhưng lại thật hài hòa với con người. Ảnh chụp tĩnh vật lại giúp ta 
nhìn rõ được nét tinh nghịch của những nhà khoa học. Nhìn mọi thứ trong cuộc sống bằng 
một cái nhìn khoa học không ngờ lại tao ra sự thích hú đến vậy và tác phẩm đạt giải nhất 
tĩnh vật năm 2011 đã xuất sắc thể hiện sự tinh nghịch nhưng thật khoa học ấy.  

Mỗi tác phẩm là một tâm hồn và ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng tâm hồn đó thật đẹp để có 
hướng đi đúng trong mỗi nghiên cứu giúp ích cuộc sống này. Ai bảo nhà khoa học không 
phải là một nhà nghệ thuật nào!!! 

 

 

 

 

 



Ống kính tài năng năm 2010 

Giải nhất 

 

Tác phẩm : “Để ước mơ bay xa” Sinh viên: Nguyễn Hoài Phong  

 

Giải nhì 

 

Tác phẩm: “Tôi yêu thiên nhiên” Sinh viên: Võ Thị Kiều Ngân 

 

 

 

 

 



Giải 3 

 

Tác phẩm: “Nghịch nắng” Sinh viên: Nguyễn Ngô Minh Anh 

 

 

Tác Phẩm: “Xoay xoay chụp chụp” Sinh viên: Nguyễn Đỗ Quốc Hòa 

 

 

 

 

 

 



Giải  được yêu thích nhất 

 

Tác phẩm: “Bay cao những ước mơ” Sinh viên: Nguyễn Quang Vinh 

Ống kính tài năng năm 2011 

Chủ đề: Con người Viện NC & PT CNSH 

Giải nhất 

 

Tác phẩm: “Ta với ta” Sinh viên : Lâm Thị Thúy Huỳnh  



Giải nhì  

 

Tác phẩm : “Trên không” Sinh viên : Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

 

Giải 3  

 

 

Tác phẩm: “When you say” 

Sinh viên: Ngô Minh Anh  

 



 

Tác phẩm: “Sắc nắng” Sinh viên: Nguyễn Minh Thùy  

 

Chủ đề “Tĩnh Vật” 

Giải nhất 

 

 

Tác phẩm: “Công nghệ sinh học sự khác biệt” Cán bộ: Nguyễn Tấn Khang  

 



Giải nhì 

 

Tác phẩm: “Nurture our nature”  Sinh viên: Nguyễn Ngô Minh Anh 

Giải 3: 

 

 

Tác phẩm: “Thay lời muốn nói” Sinh viên: Lê Ngọc Lý 

 

 

 

 



 

Tác phẩm: “Mưa”  Sinh viên: “Lê Lý Vũ Vy” 

 

Tác phẩm: “Những Góc Tĩnh” Sinh viên: Dương Hạnh Vân 

 

Giải được yêu thích nhất 

 

Tác phẩm: “Sắc Màu” Sinh viên: Lê Thanh Sang  


