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2.1 Giới thiệu
Là một nhà báo khoa học, bạn phải đối mặt với hai sự lựa chọn: chờ đợi sự kiện
tìm đến mình, hoặc chủ động ra ngoài và tìm kiếm.
Nếu bạn chờ đợi sự kiện tìm đến mình, qua các thông cáo báo chí chẳng hạn,
bạn có cơ hội chọn cho mình những sự kiện chất lượng nhưng điều đó đồng
nghĩa với việc báo đài khác cũng có thể khai thác cùng một đề tài như bạn. Và
đôi lúc, nếu không cẩn trọng, bạn có thể biến mình thành cái “loa phóng thanh”
cho các tổ chức-doanh nghiệp khoa học, hơn là một nhà báo đúng nghĩa.
Tự mình ra ngoài tìm đề tài đòi hỏi mất nhiều công sức hơn. Nhưng nó có thể sẽ
thỏa thích hơn, nhất là khi bạn tìm được cái gì đó mới lạ hay độc quyền. Đặc biệt
đối với nhà báo tại các nước đang phát triển, đây có thể là cách duy nhất để bạn
tìm ra những vấn đề đang được nghiên cứu trên địa bàn hoạt động của bạn. Ở
Việt Nam chẳng hạn, hiếm có viện nghiên cứu hay trường đại học nào có bộ
phận chuyên làm truyền thông khoa học, hay thậm chí biết giao dịch với báo
giới và công chúng thông qua các thông cáo báo chí hay các website.
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Kết thúc bài này, bạn sẽ:

▪

Quen thuộc hơn với một loạt
nguồn tin khác nhau, bao gồm
cả các nguồn trực tuyến;

▪

Nhận biết được tiêu chí chủ
chốt để đánh giá tầm quan
trọng của đề tài, giá trị của một
tuyên bố khoa học, và mức độ
tin cậy của một nhà khoa học.
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2.2 Thế nào là nguồn tin chất lượng?
Các nguồn có thể khai
thác sử dụng cho các bài
báo khoa học
Nguồn sơ cấp:

▪

▪

▪
▪

Các nhà khoa học, chuyên gia
khoa học thông qua phỏng
vấn trực tiếp (tức không phải
qua công trình của họ)
Các đối tượng liên quan đến
đề tài, nhưng nằm ngoài giới
khoa học: chính trị gia, người
dân bình thường, các nhà báo
khác…
Các buổi họp báo (press
conferences)
Các hội nghị khoa học chuyên
ngành

Ý tưởng cho các bài báo khoa học có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Và
việc nhà báo có thể sử dụng nguồn tin đến mức nào phụ thuộc vào các nguồn
lực sẵn có, kể cả khả năng truy cập Internet.
Nguồn sơ cấp là những những thông tin mà bạn nhận từ những người trực tiếp
tham gia vào sự kiện, có thể là những người đang triển khai một nghiên cứu nào
đó, hay là các bệnh nhân tham gia vào các thử nghiệm y học. Họ sẽ đưa ra những
ý kiến/nhận định riêng đối với những gì đã xảy ra.
Nguồn thứ cấp là một bước nữa từ nguồn sơ cấp – bao gồm các phương tiện
truyền thông đứng giữa nhà báo và các đối tượng thuộc nhóm nguồn sơ cấp.
Nguồn thứ cấp không phải là độc quyền cho nhà báo.
Một nhà báo có thể chỉ theo đuổi một số nguồn nhất định, tùy thuộc vào loại sự
kiện/đề tài mà người đó muốn khai thác. Các nguồn thứ cấp là những thông tin
mà bạn không trực tiếp mắt thấy tai nghe, cho nên hãy luôn kiểm tra thật kĩ xem
chúng đáng tin cậy đến mức nào.

Nguồn thứ cấp:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Các báo đài khác
Các thông cáo báo chí
Các bản tin điện tử/mạng tin
tức qua thư điện tử của các tổ
chức khoa học
Các diễn đàn thảo luận
Các website chính thức của
các tổ chức khoa học hoặc
các doanh nghiệp
Các công trình nghiên
cứu – ví dụ: các bài báo
khoa học
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2.3. Ý tưởng từ cuộc sống thường nhật
Nhà báo khoa học không nên xem nhẹ giá trị các ý tưởng thu nhặt từ cuộc sống
thường ngày. Họ có thể lấy đó làm khởi điểm cho những bài báo khoa học có
chất lượng. Những ý tưởng đó có thể đến từ bạn bè, gia đình, những người
chung quanh hoặc các nhà báo khác.
Nói chuyện về các vấn đề đời thường như dinh dưỡng cho trẻ có thể dẫn bạn
đến bài điều tra về tính an toàn và giá trị của sữa mẹ so với thức ăn sẵn cho trẻ sơ
sinh, hoặc về việc cho trẻ ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng chất gây nghiện ăn
cao như đường, chất béo hydro hóa, các loại hương liệu...

Khi những câu hỏi được
đặt ra từ quan tâm hàng
ngày của người dân, nhà
báo sẽ có ngay một cách
để liên kết khoa học với
đời sống độc giả một
cách tự nhiên.

Tin tức từ các báo đài khác cũng có thể gợi mở những đề tài nối tiếp cho
chính bạn. Ví dụ, Wanzala Justus đã viết một bài báo hay về hố tiêu sinh học
(http://bit.ly/oZPB5B) – một giải pháp mới trong xử lý chất thải con người – với ý
tưởng nối tiếp từ một bản tin truyền hình do một đồng nghiệp khác tại Tập đoàn
Phát thanh-truyền hình Kenya thực hiện.
Sự giao thoa giữa khoa học và các khía cạnh văn hóa-xã hội khác trong đời sống
cũng là một lĩnh vực màu mỡ về đề tài để bạn tìm kiếm ý tưởng. Chẳng hạn, các
nhà báo có thể khai phá những quan điểm mới mà khoa học mang lại cho một
cuộc tranh luận về các niềm tin đã ăn sâu vào xã hội.
VÍ DỤ: Bạn có thể so sánh y học hiện đại dựa trên nền tảng khoa học với y học cổ
truyền, như trong bài viết này (http://bit.ly/XQJ8Oo) về sự kiện một bác sĩ tuyên
bố chữa HIV từ một loại thảo dược mà ban đầu ông phát hiện từ các tài liệu tôn
giáo. Tác giả bài báo, Tamer El-Maghraby, chú ý cân bằng quan điểm bằng cách
yêu cầu các nhà khoa học khác nêu nhận định về tuyên bố này. Ông cũng đề cập
đến những hạn chế trong nghiên cứu đằng sau tuyên bố trên, ở hai khía cạnh: nó
được thử nghiệm trên một số lượng bệnh nhân quá nhỏ và nó chưa được đăng
trên một tạp chí khoa học dựa trên phản biện kín, tức là chưa được chứng nhận
khoa học.
Để sát sao thực tế hơn, hãy cố gắng xây dựng góc nhìn địa phương cho tin
bài – ví dụ: phỏng vấn các chuyên gia trong nước để họ nói lên quan điểm về
một phát hiện nào đó ở nước ngoài.
Hãy theo dõi kỹ lịch sự kiện trong tương lai. Nếu bạn nhận được thông báo
rằng sẽ có một cuộc họp báo trong tháng tới hoặc một nghiên cứu sẽ công bố số
liệu trong vòng một năm tính từ thời điểm hiện tại, thì hãy tranh thủ làm việc
dần cho đến ngày đó. Cố gắng thu thập sẵn sàng các tài liệu bổ sung cho việc
nghiên cứu đề tài của bạn. Các vị chủ biên chỉ có thể thích những phóng viên có
ý thức nghiên cứu đề tài ngay từ khi ý tưởng mới nảy sinh.
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2.4. Đăng ký các bản tin email
Nếu bạn muốn theo dõi
một chủ đề cụ thể, hãy thử
sử dụng Google Alerts
( http://www.google.com/
alerts ). Dịch vụ này cho
phép bạn theo sát thông
tin chứa những cụm từ
khóa cụ thể từ khắp nơi
trên mạng, kể cả các website tin tức hoặc
blog.
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Nhiều nhà báo khoa học thường sử dụng bản tin qua email để cập nhập thông
tin về những tiến triển mới và để nhận thông cáo báo chí. Chọn đăng ký bản tin
email nào là tùy thuộc vào chiến lược từng cá nhân. Bạn có thể tìm được lợi khi
đăng ký những nguồn được phổ dụng nhất, nhưng có những nguồn tin ít được
biết đến hơn nhưng rất có giá trị. Xem mục 2.18 – Bài thực hành 1 để có ví dụ về
những bản tin email quốc tế phổ biến mà bạn có thể tham gia.
Tuy nhiên, tốt nhất là bạn đừng hoàn toàn dựa vào bản tin sự kiện qua email:
chúng không phải dành riêng cho bạn và hoàn toàn có thể xuất hiện trên các
báo đài khác.
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VÍ DỤ:

2.5 Gặp gỡ nhà khoa học
Nhà báo có lợi thế lớn là họ có thể nói chuyện trực tiếp với nhiều người, thậm chí
là cả những người rất quyền lực hoặc nổi tiếng. Đây là đặc quyền mà những
ngành nghề khác không có được. Vì vậy, nhà báo cần tận dụng tối đa lợi thế này.
Một nguyên tắc nghề nghiệp nhiều phóng viên, kể cả phóng viên khoa học, tự
đặt cho mình là nên tìm gặp ba người mới mỗi ngày.
Bạn có thể gặp một nhà khoa học ở bất cứ đâu – tại một hội thảo, trong phòng
thí nghiệm, trên thực địa, hay bất cứ khung cảnh nào khác mà họ có thể nói
chuyện thoải mái với báo giới. Cũng như trong bất kì cuộc phỏng vấn nào, một
nhà khoa học có thể chỉ rõ ra rằng một số thông tin nào đó mà họ chia sẻ là chưa
được trích dẫn. Nếu họ nói về một kết quả nghiên cứu sơ bộ nhưng chưa sẵn
sàng công bố, thì đừng trích dẫn ngay: họ có thể đồng ý tiết lộ thêm chi tiết vào
một dịp nào đó trong tương lai.
Một nhà báo khoa học biết tôn trọng những mong đợi trên có thể xây dựng
được mối quan hệ tin cậy với nhà khoa học, giữ liên lạc và trở lại đề tài này
trong tương lai, khi nhà khoa học đó vui vẻ đồng ý được trích dẫn trên các
phương tiện truyền thông. Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà khoa học là
một khoản đầu tư vô cùng đáng giá!
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Để tìm được góc tin thích hợp cho
bài The Nile and its people
(Sông Nile và người dân)
(http://bit.ly/16RwfoC), một ký sự
đoạt giải nói về vấn đề ô nhiễm
nguồn nước, tác giả Nadia
El-Awady đã hết hai năm tìm tòi.
Cô thu thập các thông tin ban đầu
qua trò chuyện với đại diện các tổ
chức chính phủ và phi chính phủ
tại Diễn đàn Nước Thế giới. Qua
các cuộc trò chuyện tiếp nối và
các hội thảo chuyên đề, nhà báo
này nghe nói về một dự án mà cô
cảm thấy sẽ là cơ sở cho một câu
chuyện phù hợp. Nhưng chỉ sau
khi đến thăm thực tế và tạo dựng
được mối quan hệ tốt với các nhà
khoa học, El-Awady mới có quyền
tiếp cận các thông tin mà các nhà
báo khác không thể, và điều này
đã giúp cô tạo nên nền tảng bài
báo trên.
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2.6. Làm thế nào tìm nhà khoa học để phỏng vấn?
Khi đến một cuộc hẹn
phỏng vấn một nhà khoa
học, hãy cố tìm hiểu xem
những người cùng phòng
ban hay tổ chức đó đang
nghiên cứu gì. Họ sẽ nói
cho bạn nghe về các dự án
mà họ mới bắt đầu – hãy
ghi lại danh xưng và một
năm sau, liên lạc
lại với họ.

Nhà báo tại các nước đang phát triển thường có rất ít thông tin về những nghiên
cứu đang diễn ra trên địa bàn vì các nhà nghiên cứu thường cũng không có
nguồn lực cần thiết để quảng bá các công trình. Một số khác, do các ràng buộc
hợp tác với các tổ chức nghiên cứu nước ngoài, phải công bố nghiên cứu của
mình tại nước ngoài chứ không phải là các ấn phẩm địa phương.
Nhưng vẫn có nhiều cách khác. Hãy thử đến thăm các trường đại học y, các
bệnh viện và các viện nghiên cứu. Quan sát những biểu ngữ, áp phích quảng
cáo cho các hội nghị và hội thảo. Ghi chép lại và liên lạc với ban tổ chức – họ
thường rất vui nếu có các nhà báo tham dự. Bằng cách này, bạn có thêm nhiều
mối quan hệ mới mà bạn có thể cần liên lạc gấp để xin ý kiến khi có tin nóng.
Ở nhiều nước, các quán cà phê khoa học là địa điểm lý tưởng, cho phép nhà báo
và nhà khoa học có thể đối thoại trực tiếp. Danh sách các quán cà phê khoa học
trên toàn thế giới có ở đây: http://www.cafescientifique.org/world-links.htm. Ở
Việt Nam, chưa có mô hình này, nhưng đó có thể là một ý tưởng hay mà bạn có
thể gợi ý cho các tổ chức xúc tiến khoa học hoặc thậm chí cho tòa soạn của bạn
chăng?
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin từ các nhà tài trợ, các cơ quan chính
phủ, các tổ chức nghiên cứu quốc tế và các chương trình hội nghị. Những thông
tin này có thể dễ dàng được tìm thấy qua Internet.
Xem Bài 10 để có thêm gợi ý về việc tận dụng các mạng truyền thông xã hội để
tìm các nhà khoa học.
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2.7. Sử dụng Internet để tìm kiếm các thông tin khoa học
Nếu bạn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về công trình của một nhà khoa học
ngành y, bạn có thể sử dụng Internet để tìm kiếm các cơ sở dữ liệu trực tuyến
như PubMed, được tạo ra bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Bạn cũng có thể thử Google Scholar (http://scholar.google.com), một công cụ
cho phép tìm kiếm công trình nghiên cứu của các nhà khoa học khác nhau trên
thế giới, cũng như cung cấp chi tiết các thông tin liên lạc, lý lịch khoa học, lĩnh
vực chuyên sâu của người mà bạn cần tìm hiểu.

Bạn có thể tìm thấy liên kết
tới tin tức khoa học và hình
ảnh miễn phí trên website
của Mạng lưới Khoa học và
Phát triển:

▪

SciDev.Net science news links
(http://www.scidev.net/en/
science-communication/links/)

▪

SciDev.Net science
communication resources:
(http://www.scidev.net/en/
news/)

▪

SciDev.Net links to free
sources of images
(http://www.scidev.net/
en/content/image-linkarchive/)

Tuy nhiên, có những hạn chế khi sử dụng Internet cần ghi nhớ:

▪

Độ tin cậy của thông tin trên Internet không phải lúc nào cũng có thể
dễ dàng thẩm định. Luôn luôn phải kiểm tra thông tin từ nhiều
nguồn khác nhau.

▪

Ở các nước đang phát triển, như đã nói, không phải mọi nhà khoa
học và tổ chức khoa học đều có đủ nguồn lực để quảng bá thông tin
về chính mình, cũng như các nghiên cứu của họ, qua Internet. Cho
nên, nếu bạn không định vị được thông tin về các nhà khoa học ở
một vùng hay quốc gia nào đó (Việt Nam chẳng hạn) trên mạng, điều
đó không có nghĩa giới khoa học ở VN không có những nghiên cứu
khoa học thú vị.
Hãy nhớ rằng Internet chỉ là một công cụ. Bạn không nên hoàn toàn
phụ thuộc vào nó. Hiện nay, nhiều nhà báo bỏ ngang các phương
thức hiệu quả hơn trong việc thu thập thông tin trên địa bàn hoạt
động, ví dụ như ra ngoài và tìm gặp các nhân vật tại các trường đại
học hoặc các trung tâm nghiên cứu.

▪
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2.8. Tham dự hội nghị
Luôn ghi nhớ rằng một khi
một nhà khoa học đã công
khai trình bày vấn đề trong
một phòng hội thảo, thì
những gì họ nói đã thành
thông tin chính thức, và
nhà báo có quyền thuật lại
chúng mà không
cần xin phép.

Các hội nghị khoa học là “mảnh đất màu mỡ” để gặp gỡ các nhà khoa học và tìm
kiếm những ý tưởng hiệu quả.
Các hội nghị là dịp tốt để đưa khoa học lên mặt báo. Đó là những sự kiện khoa
học quan trọng, tập trung nhiều chuyên gia nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó
và có thể họ chỉ diễn ra một lần trong một hoặc hai năm. Các chuyên gia sẽ trình
bày và cùng thảo luận về các ý tưởng mới, tổng kết và đưa ra kết luận, đôi khi họ
cũng đưa ra những lời khuyên có tác động rộng khắp tới xã hội. Nhiều người có
thể trình bày một đề tài với ý định rõ ràng là dò xem giới báo chí quan tâm đến
mức nào.
Bạn cần chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi tham dự một hội thảo khoa học:

▪
▪

▪
▪

Chỉ cần bỏ ra ít thì giờ để đọc qua chủ đề chính trong hội thảo, bạn sẽ
nhận biết rõ hơn ai sẽ trình bày những vấn đề mới. Và bạn cũng sẽ có
hiểu biết cơ bản hơn cho các cuộc phỏng vấn cần thiết.
Nếu các bài thuyết trình chuyên sâu khó hiểu, cũng không nên nản
lòng. Vì ít nhất các bài thuyết trình ấy cũng giúp bạn đặt ra được
nhiều câu hỏi. Và hãy luôn cẩn thận lắng nghe các thảo luận tiếp sau
bài thuyết trình ấy. Trong cuộc phỏng vấn, bạn có thể đặt các câu hỏi
ngoài nội dung bài thuyết trình.
Một câu hỏi luôn luôn hiệu quả là: “Xu hướng quan trọng nổi lên từ
hội thảo này là gì?”
Một câu hỏi hữu ích khác là: “Ông/bà nghĩ tôi nên nói chuyện với ai
nữa?”

Để có thêm gợi ý về những câu hỏi hữu ích nên đưa ra trong một cuộc phỏng
vấn, xem bài 3: Phỏng vấn.
Một số nhà báo tham dự hội thảo dựa vào những tin bài đã được đội ngũ PR của
hội thảo chuẩn bị sẵn. Các tin bài này có thể sẽ rất xuất sắc và bao hàm những
phát triển quan trọng. Tuy nhiên, phải luôn nhớ rằng: có những câu chuyện thú
vị ở nơi khác trong hội thảo, bên ngoài phòng họp báo, không nằm trong chủ
đề của các thông cáo báo chí. Chúng có thể trở thành những tin bài độc quyền
của bạn!
Các hội thảo có thể cho phép nhà báo có ý niệm về vị thế của một nhà khoa học
nào đó trong ngành – nếu họ được giao chủ trì một cuộc tranh luận có chủ đề,
hoặc được chính thức mời báo cáo tại hội nghị, điều đó có nghĩa là họ được sự
kính nể trong cộng đồng khoa học trong lĩnh vực liên quan.
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2.9. Đạo đức nghề nghiệp
Thông thường ở các nước đang phát triển, nhà báo chỉ có thể có cơ hội dự các
hội nghị khi họ được mời và tài trợ tham dự. Nếu như sau đó nhà tài trợ gây áp
lực để họ viết những tin bài có lợi cho hội nghị, nhà báo sẽ dễ lâm vào tình thế
tiến thoái lưỡng nan về đạo đức nghề nghiệp. Điều này cũng tương tự như khi
các doanh nghiệp tổ chức, cung cấp chi phí đi lại và thù lao tham dự họp báo
cho nhà báo, để đòi hỏi những tin bài tích cực cho họ.
Nhìn chung, minh bạch là một nguyên tắc phải tuân thủ. Nếu ai đó chi trả cho
chuyến đi thu thập dữ liệu, bạn nên báo cho chủ biên biết và, nếu có thể, hãy để
lại một dòng ở phía cuối bài viết để bạn đọc cũng có thể biết: “Chuyến đi thực
hiện bài báo này được tài trợ bởi…” Ngoài ra, thảo luận các vấn đề và chia sẻ trải
nghiệm đạo đức nghề nghiệp với đồng nghiệp là một cách học hỏi hữu ích cho
tương lai.

World Federation of Science Journalists

Điều rất quan trọng là nhà
báo phải giữ vững ngòi bút
độc lập và không để những
áp lực đó ảnh hưởng đến
chất lượng bài viết. Đó có
thể là một quyết định khó
khăn, vì nó có nghĩa là bạn
sẽ mất đi những khoản tài
trợ trong tương lai. Tuy
nhiên, tính độc lập là điều
cần phải có để duy trì uy tín
nghề nghiệp của
“người tìm kiếm
sự thật”.
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2.10 Tin bài xuất phát từ các ấn phẩm học thuật
Nhưng đâu là tốt nhất để
một nhà báo có thể tìm
được thông tin họ cần từ
nguyên bản nghiên cứu
trên?
Công trình trên được viết theo
cấu trúc quy chuẩn thường gặp
trong các ấn phẩm khoa học. Với
nhà báo, cách nhanh nhất để thu
được thông tin hữu ích từ những
bài thế này là đọc đoạn đầu tiên
– thường được gọi là phần Tóm
tắt hoặc Sơ lược – sau đó đọc
phần Thảo luận hoặc Kết luận ở
gần cuối. Thường, trong phần
thảo luận, các nhà khoa học tự
cho phép mình khẳng định
mạnh mẽ hơn về tầm mức quan
trọng của công trình họ vừa
trình bày.
Phần Phương pháp và Kết quả
nghiên cứu ở giữa có thể sẽ có
ích khi bạn chuẩn bị phỏng vấn
các nhà khoa học hoặc khi bổ
sung số liệu, dẫn chứng thực tế
cho tin bài. Nhưng tốt hơn hết,
hãy hỏi trực tiếp các nhà khoa
học về phương pháp họ dùng và
kết quả họ đạt, vì như vậy có thể
sẽ dễ hiểu hơn và ít
tính kỹ thuật hơn.
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Nhà báo khoa học thường viết về những công trình mới hoặc sắp được xuất bản
trên một tạp chí khoa học nào đó. Họ có thể truy cập các báo cáo khoa học mà
họ được cung cấp trực tiếp bởi chính tác giả công trình, hoặc qua các tạp chí
khoa học, các thông cáo báo chí.
Một nguồn khác mà nhà báo có thể xem xét là các bài báo mang tính khảo sát
khoa văn, tức những bài cung cấp một cái nhìn tổng quát về những công trình
khoa học đã được xuất bản về một chủ đề nào đó.
Nên nhớ rằng dù các bài báo, tài liệu đó thường hướng đến độc giả khoa học
chuyên ngành, chúng vẫn có thể chứa đựng những ý tưởng báo chí hữu ích.
Điều quan trọng là phải biết tìm ra thông tin hữu ích nhất ở đâu trong một bài
báo khoa học.
VÍ DỤ 1: Lấy ví dụ về một phát hiện bởi các nhà khoa học tại ĐH California. Nó
cho thấy các đám mây ô nhiễm trên khắp Ấn Độ có ảnh hưởng xấu đến các vụ
thu hoạch lúa, vì chúng ngăn chặn bức xạ mặt trời cần thiết cho cây lúa. Những
phát hiện này đã được đăng trên một tạp chí Mỹ mang tên Kỷ yếu của Viện Hàn
lâm Khoa học Quốc gia (PNAS), một ấn phẩm khoa học mở (tức không yêu cầu trả
phí đăng ký dài hạn). Xem bản gốc tại đây:
http://www.pnas.org/cgi/content/full/103/52/19668.
Tiêu đề gốc – "Integrated model shows that atmospheric brown clouds and
greenhouse gases have reduced rice harvests in India" (Mô hình tích hợp cho
thấy đám mây nâu và khí nhà kính trong khí quyển làm giảm sản lượng thu
hoạch lúa tại Ấn Độ) – cũng như bài báo nói chung có thể không gây nhiều chú ý
với nhà báo. Điều đó không có gì lạ, vì nó được viết cho những độc giả đã quen
thuộc với lĩnh vực khoa học này.
Ngược lại, một thông cáo báo chí về cùng phát hiện trên
(http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-12/uoc--rap120106.php),
nhưng được đặt tiêu đề là "Reducing air pollution could increase rice harvests in
India" (“Giảm ô nhiễm không khí có thể giúp tăng sản lượng thu hoạch lúa tại Ấn
Độ”) và được trình bày qua phát biểu của các nhà khoa học có liên quan lại được
các nhà báo quan tâm hơn. Bạn có thể xem ví dụ về những bản tin bắt nguồn từ
thông cáo báo chí này qua những đường dẫn sau:

▪
▪
▪
▪

Bài trên Reuters, được lược dịch trên báo Kinh tế Nông thôn:
(http://bit.ly/14n2nAZ)
Bài trên BBC: (http://bbc.in/ZgSiAM)
Bài trên New Scientist: (http://bit.ly/10arAJb)
Bài trên Hindu Business: (http://bit.ly/15HL5KQ)
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2.11 Thẩm định chất lượng nguồn tin: đây có phải là
“khoa học tồi”?

VÍ DỤ:

▪

Tìm ra được đề tài chỉ là bước đầu tiên khi làm báo. Kế tiếp là một bước quan
trọng: đánh giá độ tin cậy của nguồn tin. Nhà báo khoa học là “chuyên gia về
chuyên gia”. Họ bỏ nhiều thời gian để tìm ra chuyên gia nào là thích hợp nhất
cho một chủ đề.
Hãy nhớ câu chuyện này: Những năm 1980, tờ tạp chí Stern ở Đức công bố tìm
được một bộ nhật ký khổng lồ viết tay của Hitler và bán được hàng triệu bản chỉ
trong một tuần. Chẳng lâu sau đó, Nhật ký Hitler lộ nguyên hình là một trò gian
lận thô thiển và Stern mất hầu hết độc giả, cùng với danh tiếng, chỉ một tuần sau
khi sự gian lận được làm sáng tỏ.
Cũng vậy, khi làm báo khoa học, bạn cần áp dụng những tiêu chí đặc biệt để có
thể đánh giá đâu là “khoa học thứ thiệt” và đâu là “khoa học tồi”.

▪

Bởi, ngay cả trong lĩnh vực khoa học, bạn vẫn có thể gặp phải kẻ gian lận!
Câu hỏi ở đây là: làm thế nào bạn nhận ra kẻ đó? Khả năng nhận dạng được kẻ
gian trong khoa học sẽ quyết định tên tuổi bạn trong nghề báo. Điều này đặc
biệt quan trọng khi bạn làm tin bài về những phát hiện mà nhà khoa học liên
quan khẳng định là bước đột phá lớn, hay đại loại như vậy.
Hầu hết các nhà khoa học đều trung thực. Tuy nhiên, cũng có những người sẽ cố
gắng thổi phồng tuyên bố khoa học, dựa trên một ít bằng chứng mà họ tìm
được. Cũng có những người đi tìm danh vọng qua những tuyên bố không dựa
trên một tí bằng chứng khoa học nào, hoặc những tuyên bố hoàn toàn từ các
quan sát có tính cục bộ, chứ không phải từ kết quả từ các nghiên cứu bài bản và
nghiêm túc.
Và đừng quên rằng có cả những người chẳng phải khoa học gia nhưng tìm cách
lừa giới truyền thông bằng cách thổi phồng hoặc tuyên bố láo rằng mình có
bằng chứng khoa học.
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▪

▪

Hãy đọc Gian lận khoa học
trên thế giới trên Tuần Việt
Nam để thấy một ví dụ về gian
lận trong nghiên cứu, liên
quan đến một giáo sư tâm lý
học Hà Lan, xây dựng sự
nghiệp nghiên cứu “trên cát”
bằng cách ngụy tạo dữ liệu:
http://tuanvietnam.vietnam
net.vn/2011-12-02-gian-lankhoa-hoc-tren-the-gioi-.
Đây là một trường hợp gian lận
đình đám khác gần đây, liên
quan đến một vị cựu giáo sư
Hàn Quốc từng một thời được
xem là nhà tiên phong trong
nhân bản vô tính:
http://giadinh.vnexpress.net/
tin-tuc/song-khoe/khangdinh-nghien-cuu-te-baogoc-cua-han-la-gia2261438.html.
Đây là bản tin về một công
trình nghiên cứu cho thấy gian
lận khoa học là một hiện tượng
rất phổ biến trên thế giới:
http://vnexpress.net/gl/k
hoa-hoc/2009/06/3ba0fe1d/.
Đây là một bài báo đặt câu hỏi
về sự (thiếu) trung thực trong
một bộ phận giới khoa học
Việt Nam: http://daidoan
ket.vn/index.aspx?chiti
et=57766&menu=1451&
style=1.
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VÍ DỤ

▪

▪

▪

Hãy xem bài phân tích sau
của GS Nguyễn Văn Tuấn, với
những liên tưởng đến Việt
Nam, để hiểu vì sao có loại
“khoa học tồi” đó và vì sao
chúng vẫn có thể lọt qua
hàng rào kiểm soát chất
lượng nghiêm ngặt trong
xuất bản khoa học:
(http://www.ykhoa.net/bin
hluan/nguyenvantuan/
gianlankhoahoc.htm).
Xem chuyên mục Bad Science
(“Khoa học tồi”) trên tờ The
Guardian (Anh) để có một số
ví dụ về việc nhà báo có thể
cho ra một bài báo hay qua
việc phơi bày những chỗ
không ổn trong các tuyên bố
khoa học:
(http://www.guardian.
co.uk/life/badscience/).
Xem thêm SciDev.net E-giude
to Science Communication để
có thêm lời khuyên về việc
đánh giá chất lượng và phát
hiện gian lận nghiên cứu:
(http://www.scidev.net/en/
science-communication/
practical-guides/).
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2.12 Thẩm định chất lượng nguồn tin: đây có phải là
“khoa học tồi”? (tiếp theo)
Các câu hỏi sau có thể sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm ra người mà bạn đang
phỏng vấn có cung cấp cho bạn những thông tin trung thực và đáng tin cậy về
công trình liên quan, hay họ đang cố gắng phóng đại tầm quan trọng và ý nghĩa
của nó.
1. Nhà khoa học này có được giới thiệu bởi một nguồn đáng tin cậy? Đó có
thể là một nhà khoa học khác hoặc một cộng đồng khoa học, một tổ chức
khác – ví dụ như một tổ chức thiện nguyện.
2. Nhà khoa học này làm việc cho ai? Ông/bà ấy đang làm việc cho một công
ty có tên tuổi hay một trường đại học?
3. Công trình nghiên cứu này được tài trợ ra sao? Hãy kiểm tra xem nghiên
cứu này sử dụng tiền công quỹ hay tư nhân. Ở nhiều nước, bạn có thể tìm các
thông tin này trong các báo cáo thường niên, các bài báo khoa học hoặc trên
các trang web.
Trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh, một nghiên cứu được tài trợ
bằng công quỹ thường là đã qua sự xem xét và đánh giá kỹ lưỡng về nội
dung và phương pháp trong giới chuyên gia, bởi nó phải cạnh tranh công
khai với các đề cương nghiên cứu khác để lấy tài trợ.
4. Nhà khoa học này đã từng xuất bản công trình nào trước đây? Kiểm tra
các nghiên cứu mà người này đã công bố, thông qua các cơ sở dữ liệu trực
tuyến như PubMed hay Google Scholar. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, không phải
tất cả công trình hoặc mọi thông tin mang tính chuyên môn về các nhà khoa
học đều có trên Internet. Điều này đặc biệt đúng với các nhà khoa học tại các
nước đang phát triển, nơi mà truy cập Internet còn hạn chế và các tạp chí
khoa học thường thiếu các nguồn lực cần thiết để có thể trực tuyến.
Ở VN, do số nghiên cứu được công bố ở ngoài nước còn rất thấp, những dịch
vụ web như Google Scholar có lẽ còn chưa hữu ích – trừ khi bạn muốn phỏng
vấn các khoa học gia nước ngoài – vì chúng bao gồm chủ yếu các công trình
bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn có thể tìm tên nhà khoa học trên Google Việt
Nam và lọc qua các kết quả tìm kiếm. Hoặc, tại sao bạn không yêu cầu thẳng
nhà khoa học cung cấp một lý lịch khoa học đầy đủ của ông/bà ta? Đôi khi,
đó cũng là một phép thử nguồn tin rất ư là “báo chí”.
5. Liệu nhà khoa học này có khả năng kiếm chác từ việc bán bất kỳ sản
phẩm nào liên quan đến công trình của ông/bà ta không?
Nhiều tạp chí chuyên ngành đòi hỏi các tác giả công bố rõ ràng về các lợi ích
tài chính có thể xung đột với lợi ích khoa học. Nhiều nhà khoa học không
đàng hoàng sẽ che giấu những lợi ích phi khoa học từ công trình.
Do đó, một nhà báo có thể sẽ phải điều tra thêm – chẳng hạn, bạn có thể trò
chuyện với một người biết nhà khoa học này, để dò hỏi lý do tại sao ông/bà
ta lại đưa ra một tuyên bố khoa học nào đó, cũng như về thời điểm tuyên bố.
Chẳng hạn, có phải nó được đưa ra trùng khớp với thời điểm niêm yết cổ
phiếu của một công ty nào đó trên thị trường chứng khoán không? Một bài
viết phơi bày hành vi này thậm chí sẽ thú vị hơn nhiều!
6. Tuyên bố khoa học có liên quan đã được đăng trên một tạp chí khoa học
dựa trên cơ chế bình duyệt kín chưa? Những khẳng định khoa học được
công bố trực tiếp qua truyền thông đại chúng mà chưa qua phản biện kín
cần phải được xử lý với sự cẩn trọng, vì chất lượng nghiên cứu liên quan có
thể chưa được giới chuyên ngành thẩm định và chấp nhận. Xem Bài 5 để biết
thêm thông tin về các tạp chí dựa trên phản biện kín.
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2.13 Câu hỏi tự luận (1)
Trong bảng dưới đây, hãy nhấp chuột vào các đường dẫn để xem ví dụ về các thể loại tin tức khoa học khác nhau và cho biết tác
giả dựa trên loại nguồn tin nào – sơ cấp hay thứ cấp – để viết mỗi tin bài.

Đường link các bài tin tức

Nguồn sơ cấp
hay thứ cấp?

Southern Africa shortlisted as site of huge square kilometre array telescope (Nam Phi là ứng viên
chung cuộc trong bầu chọn địa điểm đặt kính thiên văn khổng lồ rộng hàng cây số vuông)
( http://www.scienceinafrica.co.za/2006/october/ska.htm )
Poor could benefit from simpler TB vaccine (Người nghèo có thể hưởng lợi từ các vắc xin ngừa lao
đơn giản hơn)
(http://www.globalhealth.org/news/article/8091)
Ghana's malaria problem gets boost from vaccine trials (Vấn nạn sốt rét ở Ghana tìm được hy vọng
từ các thử nghiệm vắc xin)
(http://www.voanews.com/content/a-13-2006-10-10-voa26/328608.html)
Africa begins malaria vaccine trial (Châu Phi bắt đầu thử nghiệm vắc xin ngừa sốt rét)
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6047836.stm)
About 60,000 gold miners to participate in TB research (Khoảng 60.000 thợ mỏ vàng tham gia vào
nghiên cứu bệnh lao)
(http://www.buanews.gov.za/view.php?ID=06102008151005&coll=buanew06)
New findings super-size our tsunami threat (Những phát hiện mới về mối đe dọa sóng thần khổng lồ)
(http://seattlepi.nwsource.com/local/211012_tsunamiscience07.html)
Nigerian scientists allay fears of West African tsunami (Các nhà khoa học Nigeria kêu gọi bớt lo sợ về
sóng thần ở Tây Phi)
(http://www.scidev.net/content/news/eng/nigerian-scientists-allay-fears-of-west-african-tsunami.cfm)
"A shocking lack of evidence" (Một sự thiếu bằng chứng gây sốc)
(http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7114/full/443888a.html)
Bottlenecks slow Ethiopia's fight against malaria (Nhiều chướng ngại làm chậm cuộc chiến chống sốt
rét ở Ethiopia)
(http://www.scidev.net/content/features/eng/bottlenecks-slow-ethiopias-fight-against-malaria.cfm)
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2.14 Câu hỏi tự luận (2)
Nhấp chuột vào những đường dẫn dưới đây để xem các thông cáo báo chí về
một số diễn tiến khoa học mới:
Nghiên cứu cho thấy bia rượu vừa phải có thể tăng cường trí nhớ
(http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-10/osu-mdm102506.php)
Các xét nghiệm chẩn đoán nhanh cho viêm nhiễm màng não
(http://www.wfsj.org/course/en/L2/Press01.html)
IDRC thông báo chương trình nghiên cứu mới về bệnh truyền nhiễm ở Mỹ Latinh
và vùng Caribbe.
(http://www.wfsj.org/course/en/L2/Press03.html)
Cho mỗi bản thông cáo, trả lời những câu hỏi dưới đây nếu thích hợp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ai ra thông cáo báo chí này?
Nhóm quảng bá phục vụ cho lợi ích của ai? (ví dụ: họ làm việc cho
trường đại học, công ty tư nhân hay chính phủ?)
Nhà khoa học có công trình nghiên cứu được công bố có tên tuổi thế
nào?
Ai đứng ra đại diện để nhà báo liên lạc (bản thân các nhà khoa hoc,
người đại diện cho tổ chức, hay nhóm làm PR)?
Các nhà khoa học liên quan đã từng xuất bản bài báo nào trên các
tạp chí khoa học phản biện kín chưa?
Trong thông cáo có trích dẫn nhận định hay cung cấp thông tin liên
lạc của các chuyên gia độc lập không?
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2.15 Câu hỏi tự luận (3)
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) là một cơ sở dữ liệu được xây
dựng bởi Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ. Bạn có thể vào đó, gõ tên một chủ đề,
một địa danh, và/hoặc một nhân vật để khám phá thông tin về các công trình
nghiên cứu có liên quan đến đối tượng vừa gõ. Kết quả tìm kiếm sẽ cung cấp tên,
địa chỉ và email của các nhà khoa học có liên quan, cũng như các công trình liên
quan của các tác giả khác.
a) Vào PubMed và gõ cụm từ sau vào ô tìm kiếm: climate change and Africa
and rainfall and drainage. Cỗ máy tìm kiếm sẽ cho ra một công trình nghiên
cứu với tựa đề "Changes in surface water supply across Africa with predicted
climate change" (“Sự thay đổi về cung cấp nước theo các kịch bản biến đổi khí
hậu ở châu Phi”). Tác giả chính là M de Wit từ Africa Earth Observatory
Network (Mạng lưới Đài quan sát trái đất tại châu Phi) và Khoa Khoa học địa chất
của Trường đại học Cape Town, Nam Phi.
Phía bên phải, bạn sẽ tìm thấy đường dẫn đến “các bài liên quan” (related
citations), do các nhóm nghiên cứu khác thực hiện. Nhấn chuột vào tên một tác
giả, bạn sẽ thấy hiện ra những công trình khác mà tác giả này đã công bố. Đây là
một cách để điểm tên các nhóm khác nhau nhưng cùng nghiên cứu về những
vấn đề tương tự nhau. Cách này sẽ giúp bạn có hàng loạt cái tên để lựa chọn khi
bạn muốn tìm chuyên gia đưa ra nhận xét độc lập về một nghiên cứu nào đó.
b) Đối với các thử nghiệm lâm sàng về các loại thuốc hoặc vắc xin mới, hãy thử
tham vấn một cơ sở dữ liệu về các cơ sở thử nghiệm lâm sàng quốc tế, chẳng
hạn như danh sách được lập bởi bởi Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ
(http://www.clinicaltrials.gov/) hoặc được liệt kê trên tạp chí điện tử miễn phí
PloS Clinical Trials (http://journals.plos.org/plosclinicaltrials/resources.php).
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2.16 Câu hỏi tự luận (4)
Một công ty vừa ra thông cáo báo chí tuyên bố bào chế được một loại thảo dược
có thể khắc phục được HIV. Đằng sau tuyên bố này là những kết quả khoa học
chưa qua kiểm nghiệm. Hãy tưởng tượng bạn nhận một thông cáo như thế, hãy
trả lời hai câu hỏi sau:
(a) Làm thế nào để bạn có thể phát hiện ra dấu hiệu khả nghi trong vụ này
(b) Bạn sẽ làm gì khi đã phát hiện dấu hiệu khả nghi?
Hãy tự trả lời câu hỏi bằng cách liệt kê những cách tiếp cận khả dĩ trước khi
xem tiếp những gợi ý trong trang sau.
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2.17 Đáp án cho câu hỏi tự luận (4)
Một công ty vừa ra thông cáo báo chí tuyên bố bào chế được một loại thảo dược có thể khắc phục được HIV. Đằng sau tuyên bố
này là những kết quả khoa học chưa qua kiểm nghiệm. Hãy trả lời hai câu hỏi sau:
(c)
(d)

Làm thế nào để bạn có thể phát hiện ra dấu hiệu khả nghi trong vụ này
Bạn sẽ làm gì khi đã phát hiện dấu hiệu khả nghi?

HÃY TỰ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG CÁCH LIỆT KÊ NHỮNG CÁCH TIẾP CẬN KHẢ DĨ TRƯỚC KHI XEM TIẾP NHỮNG GỢI Ý TRONG
TRANG SAU.
Trong một số trường hợp, đặc biệt là trong việc điều trị bệnh, bạn có thể phát hiện ra những dấu hiệu khả nghi chỉ bằng việc kiểm
tra trang web của công ty quảng bá các phương pháp chữa trị đó. Bạn có thể hỏi những câu hỏi đại loại như:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Công ty đã tuyên bố một “cách chữa” hay một “chữa hẳn” căn bệnh?
Có bằng chứng nào cho những tuyên bố đó đã được đăng trong tạp chí có bình duyệt không?
Tất cả các thành phần và hàm lượng sinh hóa của thuốc có được công bố qua các con số tỉ mỉ không?
Các thông tin an toàn sản phẩm có được cung cấp đầy đủ không?
Sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng có kiểm chứng chưa?
Sản phẩm đã được đăng ký với hội đồng kiểm soát thuốc (nếu có) tại quốc gia mà nó được tiêu thụ chưa?

Khi phát hiện một tuyên bố khoa học khả nghi, bạn cũng có thể thực hiện các bước sau đây trong tài liệu đào tạo trực tuyến của
SciDev.Net (http://www.itrainonline.org/itrainonline/mmtk/hivaids.shtml):

▪

Hãy tìm thêm thông tin chung quanh lời tuyên bố, cũng như người hoặc công ty tuyên bố, bằng cách sử dụng một
công cụ tìm kiếm phổ dụng như Google. Bạn sẽ tìm được các bài báo, tài liệu viết về công ty này và các tuyên bố của
họ trước đây. Bạn cũng có thể tìm được trang web riêng của công ty, cùng với các thông cáo báo chí và thông tin về
các nhân viên chủ chốt. Bạn có thể kiểm tra xem họ có tư cách/vị thế nghề nghiệp thế nào và những mối ràng buộc nào.

▪

Truy cập vào trang Tờ dữ liệu 206 của New Mexico AIDS Info, với tựa "How to spot HIV/AIDS Fraud (Làm thế nào để
phát hiện những gian lận HIV/AIDS)” (http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/206). Bạn sẽ thu được nhiều lời
khuyên hữu ích cho việc nghiên cứu đề tài.

▪

Xem thêm một số ví dụ trong "AIDS-related Quackery and Fraud (Những kiểu gian lận và thủ đoạn lang băm liên quan
đến AIDS") trích dẫn ở Quackwatch. (http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/aids.html)

▪

Tìm kiếm những chuyên gia độc lập, những người có thể đưa ra những bình luận khách quan về những tuyên bố đó.
Các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tài trợ, các bệnh viện, cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ có
thể giới thiệu các chuyên gia khoa học sẵn sàng nói chuyện với giới truyền thông.

▪

Ngoài ra, bạn có thể tìm các chuyên gia thông qua các công trình mà họ đã công bố về những chủ đề tương tự, qua
các cơ sở dữ liệu như PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) hoặc Mạng luới thử nghiệm phòng chống HIV
(http://www.hptn.org), Mạng lưới thử nghiệm vắc xin HIV (http://www.hvtn.org), hoặc Trang thông tin về AIDS
(http://www.aidsinfo.nih.gov).

▪

Một cách khác là truy cập vào trang web của các hội thảo có các chủ đề có liên quan, và xem ai là người chủ trì hoặc
trình bày tại hội nghị chuyên đề về chủ đề này. Có thể sẽ có tóm tắt bài thuyết trình của họ trên mạng.
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2.18 Bài thực hành (1)
Đăng ký tài khoản và bắt đầu nhận các email thông báo từ một số nguồn được liệt kê ra trong bảng dưới đây (hoặc có thể tìm
kiếm trực tuyến). Thảo luận với người hướng dẫn của bạn xem các nguồn này hữu ích như thế nào khi đưa đến với độc giả so
với các nguồn bạn thường sử dụng.

Nguồn email thông báo

Tin tức chính

EurekAlert! (http://www.eurekalert.org/)

Tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ

Global Health Reporting
(http://globalhealth.kff.org/Journalists.aspx)

Các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là HIV, lao và sốt rét

Science and Development Network (http://www.scidev.net)

Khoa học và công nghệ ở các nước đang phát triển

Science in Africa (http://www.scienceinafrica.co.za)

Nghiên cứu khoa học ở Châu Phi

ProMed-Mail (http://www.promedmail.org)

Các bệnh truyền nhiễm

Nature Press Release (http://press.nature.com/)

Tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ

AlphaGalileo ( http://www.alphagalileo.org )

Tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ

Trên trang web SciDev.Net, nhấp chuột vào Southeast Asia and Pacific trong menu bên trái, sau đó bấm vào Links. Xem
trong số các cơ quan/tổ chức được liệt kê, có cái nào đáng để bạn lưu lại địa chỉ để sử dụng thường xuyên không.
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2.19 Bài thực hành (2)
Lưu ý: Nhiều trung tâm nghiên
cứu tại các nước đang phát triển
không có trang web riêng của
họ. Rất có thể, bạn chỉ tìm được
những trung tâm này khi họ
được liệt kê như là đơn vị công
tác của các tổ chức khác.
Luôn ghi nhớ rằng, có rất nhiều
trang web hoàn toàn lỗi thời.
Đồng thời, nếu như một ai đó chỉ
làm trang web sơ sài và nhàm
chán, điều đó không có nghĩa là
những nghiên cứu của họ cũng
nhàm chán.
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Để tìm các nhà khoa học trong khu vực thông qua Internet, hãy thử các bước
sau:
1. Sử dụng công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing, sử dụng các
thuật ngữ phù hợp với chủ đề và địa điểm bạn lựa chọn, ví dụ:
malaria research centre and Africa (trung tâm nghiên cứu sốt rét và
Châu Phi)
2.

Truy cập các liên kết được tìm thấy và xem những tổ chức nào quản
lý thông tin liên lạc của các nhà nghiên cứu trong khu vực của bạn.

3.

Bạn có thể tìm thấy Tổ chức AMANET (The African Malaria Network
Trust), và cơ sở dữ liệu về các nhà nghiên cứu bệnh sốt rét đang
chuẩn bị cho thử nghiệm vắc xin phòng bệnh tại Châu Phi
(http://www.amanet-trust.org/ext/database.htm). Chọn đường link
tới danh mục nghiên cứu trên AMANET, nơi liêt kê chi tiết thông tin
các đối tác nghiên cứu tại Châu Phi.
(http://www.amanet-trust.org/ext/database/amanet_directory.pdf)

4.

Sau khi tìm được những tổ chức mà bạn quan tâm, bạn có thể tìm
thêm xem họ có liệt kê các sự kiện và hội nghị nào không. Việc này có
thể cung cấp thông tin hữu ích và ý tưởng cho các bài báo khoa học.
Ví dụ, AMANET, liên kết tới một hội thảo về kỹ năng lãnh đạo
(http://www.amanet-trust.org/ext/workshops/2006/management.htm).
Chủ đề của hội thảo này gợi mở rằng các nhà khoa học đã tham ra nó
có thể nằm trong nhóm những nhà nghiên cứu hàng đầu. Cho nên,
họ đáng được liên hệ để có một cái nhìn tổng quan về hiện trạng
phát triển trong lĩnh vực của họ. Họ cũng có thể sẽ sẵn lòng để trở
thành nhân vật trong một bài ký chân dung.

5.

Bạn có thể theo các bước tương tự trong nhiều lĩnh vực đề tài khác
nhau để tìm ra những tổ chức nghiên cứu có hiện diện và cung cấp
thông tin liên lạc trên web.
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2.20 Bài thực hành (3)
Từ đó, bạn có thể tìm ra được các nhà khoa học và các đề tài có thể gây hứng thú
cho độc giả. Nếu bạn đã có những thông tin nền tảng về một chủ đề/lĩnh vực
khoa học nào đó, bạn sẽ cảm thấy tự tin để đánh giá xem nhà khoa học nào có
khả năng sẽ báo cáo về một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực đó.
Cùng với người hướng dẫn, bạn hãy xây dựng một kế hoạch cho các buổi hội
thảo mà bạn có thể tham dự trong vòng 6 tháng tới, cả tham dự trực tiếp
hoặc từ xa. Cùng với đó, bạn có thể bắt đầu lựa chọn những chủ đề thú vị,
những diễn giả và quyết định xem bạn sẽ tận dụng những nguồn đó ra sao,
ví dụ như viết tin hay kí, một trang hay chương trình chuyên đề…
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Sử dụng Internet để thực
hiện các bước sau:
1. Sử dụng một công cụ tìm
kiếm, chẳng hạn như
Google để tìm kiếm các
đường link tới các hội thảo
khoa học về các đề tài cụ
thể, ví dụ có thể tìm kiếm
các thuật ngữ như: HIV
conference and Africa
hoặc climate change
conference and Latin
America.
2. Mặt khác, sử dụng một
trang web chứa các thông
tin chung về các Hội thảo ví
dụ như Conference Alerts
(http://www.conferen
cealerts.com/), hoặc Lịch sự
kiện trên Mạng lưới Khoa
học và phát triển
(http://www.scidev.net/
en/events/). Các trang web
này sẽ cung cấp cho bạn
những đường link đến
danh sách hàng loạt các
hội thảo.
3. Truy cập vào sâu hơn để
tìm ra chương trình khoa
học của mỗi hội nghị, bao
gồm danh sách các diễn
giả, đề tài và các tóm tắt
báo cáo.
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