
tối 15/8/2010 vừa qua, 368 thủ 
khoa của các trường đại học 
và học viện trên địa bàn thành 

phố Hà nội đại diện cho hàng vạn 
sinh viên, thanh niên ưu tú của thủ 
đô cùng tụ hội tại tượng đài lý thái 
tổ trong lễ vinh danh thủ khoa xuất 
sắc năm 2010. tại buổi lễ, tôi gặp một 
thanh niên mang cặp kính trắng, 
có đôi mắt sáng, vẻ thư sinh, nhanh 
nhẹn, rất am hiểu lịch sử và có duyên 
cuốn hút người nghe khi trò chuyện. 
Đó là nguyễn ngọc minh, tân cử nhân, 
thủ khoa K51 Khoa lịch sử trường 
ĐHKHXH&nV, ĐHQgHn, con trai của 
nhà văn Sương nguyệt minh…

nguyễn ngọc minh, sinh ngày 
12/10/1988 tại Hà nội. từ nhỏ, minh 
đã ham đọc sách và thích học các 
môn xã hội, đặc biệt là văn sử. những 
năm học phổ thông, minh học giỏi, 
thông minh, được thầy cô và bạn bè 

yêu quý. năm 2006, minh tốt nghiệp 
lớp 12 trường tHPt chuyên nguyễn 
Huệ, Hà Đông. Sống ở Hà nội từ bé, 
nhưng quê nội ở ninh Bình, nên minh 
thường cùng bố mẹ đi về cố đô Hoa 
lư. 

trong gia đình nhỏ của nhà văn 

Sương nguyệt minh và cô Vũ minh 
nguyệt, cơ man nào là sách, kim cổ 
Đông tây đủ cả, đây là nguồn tài liệu 
quý cho hai anh em nguyễn ngọc 
minh và nguyễn nhật minh học tập. 
ngoài sách vở, minh lại có điều kiện 
đi đi về về giữa hai vùng văn hoá độc 
đáo Hà nội – ninh Bình, vì thế tình yêu 
lịch sử lớn dần trong trái tim cậu học 
trò ham học này. 

minh tâm sự: “trước đây, khi còn học 
phổ thông, em cũng có sáng tác, viết 
truyện ngắn, do ít nhiều ảnh hưởng từ 
bố mẹ. nhưng rồi em thấy con đường 
văn chương không phù hợp với mình. 
Văn và sử cũng rất gần gũi, em thích 
sử nên chọn ngành lịch sử văn hoá”. 

nhờ chăm chỉ học hành, suốt bốn năm 
đại học, minh đã gặt hái được nhiều 
thành quả đáng nể. năm thứ nhất, 
minh đạt sinh viên giỏi toàn trường. 
năm thứ hai, minh mạnh dạn thực 
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hiện đề tài nghiên 
cứu khoa học về 
“tình hình nông 
thôn Việt nam” được 
phản ánh qua báo 
chí nửa đầu thế kỷ 
XX, đoạt giải ba cấp 
trường. Sang năm 
thứ ba, minh nhận 
học bổng chung 
Soo của Hàn Quốc, 
được nhà trường cử 
làm đại biểu tham 
dự Đại hội tài năng 
trẻ lần thứ nhất do 
trung ương Đoàn 
tổ chức tại Hà nội 
tháng 9/2009. từ 
năm 2008 đến 2010, minh được nhà 
trường tặng danh hiệu gương mặt trẻ 
tiêu biểu… 

Vừa qua, nguyễn ngọc minh đã bảo 
vệ thành công luận văn tốt nghiệp 
với đề tài giao thoa văn hóa Việt 
nam - trung Quốc biểu hiện qua 
chợ mường Khương, lào cai. nhận 
bằng tốt nghiệp cử nhân lịch sử loại 
giỏi, nguyễn ngọc minh được giữ 
lại trường làm giảng viên, trở thành 
giảng viên trẻ nhất của Khoa và nhà 
trường. 

nhắc đến sinh viên nguyễn ngọc 
minh, thạc sĩ nguyễn Hoài Phương, 
Phó chủ nhiệm bộ môn lịch sử văn 
hóa cho biết: “minh là một sinh viên 
ngoan và sống rất đúng mực, được 
thầy cô và các bạn yêu mến. có công 
việc gì của lớp, khi giao cho minh triển 
khai thì hoàn toàn yên tâm vì em ấy sẽ 
hoàn thành tốt và rất có trách nhiệm 
với công việc. Bạn bè cũng rất tin cậy 
bầu minh làm lớp trưởng lớp chuyên 
ngành Văn hóa học. minh cũng là lớp 
trưởng lớp chất lượng cao K51 trong 
suốt mấy năm liền”. 

cô Phương còn tâm sự thêm: “tôi 
đánh giá cao thái độ học tập nghiêm 
túc và khả năng nghiên cứu khoa học 
độc lập của minh. mặc dù bạn ấy luôn 
khiêm tốn "xin ý kiến thầy cô", nhưng 
tôi biết bạn ấy đã có những ý tưởng 
nghiên cứu rồi. minh có kết quả học 
tập rất cao, là thủ khoa của khóa 51, 

ngoài việc học các môn chuyên ngành 
thì bạn ấy đã chủ động, tích cực "đầu 
tư" cho môn ngoại ngữ từ rất sớm, đó 
là một hướng đi đúng. chúng tôi tin 
tưởng bạn ấy sẽ tiếp tục phấn đấu và 
đạt được nhiều thành công hơn nữa”.

Được thừa hưởng “gen” văn chương 
của cả bố mẹ, cái duyên văn sử đã 
ngấm vào minh từ khi nào không rõ. 
Học đại học tại một ngôi trường uy 
tín về khoa học xã hội hàng đầu của 
cả nước, minh lại có điều kiện để phát 
huy hơn nữa khả năng của mình. 
minh tâm sự: “em luôn thầm cảm ơn 
các thầy giáo, cô giáo như PgS.tSKH 
nguyễn Hải Kế, chủ nhiệm Khoa lịch 
sử, thạc sĩ nguyễn Hoài Phương, bộ 
môn lịch sử văn hóa,… cảm ơn nhà 
trường đã cho em một môi trường 
học tập và rèn luyện tốt nhất để em 
có được ngày hôm nay”.

Sau lần gặp chàng thủ khoa lịch 
sử tại tượng đài lý thái tổ trong lễ 
vinh danh, minh mời tôi về nhà chơi. 
chẳng mấy mà chúng tôi trở nên 
thân, khi tôi hỏi về kinh nghiệm học 
môn lịch sử, minh say sưa nói: “Sử là 
một bộ môn quan trọng lắm, em nghĩ 
vậy, Bác Hồ đã nói: “Dân ta phải biết sử 
ta/ cho tường gốc tích nước nhà Việt 
nam”. Hôm nay, đất nước đang trên 
đà phát triển, “hội nhập” cùng thế giới 
nếu mình không hiểu chính mình mà 
muốn tiếp xúc với người ta thì rất khó”.

trao đổi về vấn đề nóng hổi là, hiện 
nay có một tồn tại của môn lịch sử 

trong trường phổ 
thông, học sinh 
không ham học, học 
chỉ để lấy điểm chứ 
không phải học như 
một niềm đam mê. 
có lẽ sắp trở thành 
một thầy giáo trẻ 
nên minh tâm sự có 
phần già giặn hơn, 
trăn trở hơn: “Kinh 
nghiệm của em là, 
học sử cũng cần 
phải có năng khiếu, 
cần hiểu sử, nếu cứ 
nhớ trường thiên các 
sự kiện thì sẽ rất khô 
khan và khó tiếp thu 

dẫn tới chán nản. em nghĩ, quá trình 
học cần đào sâu thêm vấn đề, đọc 
nhiều nguồn tài liệu khác nhau liên 
quan đến sự kiện, rồi sẽ thấy vấn đề 
đó, sự kiện đó nó hay, nó sinh động 
thế nào. môn sử ở phổ thông chủ yếu 
là học theo sách giáo khoa, như vậy 
rất đơn điệu chỉ chòng chọc con chữ 
trên sách thì buồn lắm. lên đại học 
được tiếp cận với nhiều nguồn tài liệu 
khác nhau, em thấy lịch sử phong phú 
hơn nhiều. em thường xuyên phải lên 
thư viện Quốc gia đọc sách. nếu học 
sử mà học cho qua, học cho có, học 
khoán thì khổ lắm”.

một điều quan trọng nữa ở minh, 
làm gương cho nhiều bạn noi theo 
là không chỉ đơn giản biết đến sách 
vở mà đi thực tế là một nhu cầu, một 
đòi hỏi. mường Khương, tên một ngôi 
chợ nằm sát biên giới Việt – trung 
thuộc tỉnh lào cai, đã có từ lâu đời, là 
nơi minh đã một mình lặn lội, vất vả 
hàng tháng trời để nghiên cứu, hoàn 
thành khóa luận tốt nghiệp. Đề tài về 
Sự giao thoa giữa văn hoá Việt nam và 
trung Quốc, vấn đề giao lưu văn hoá, 
lịch sử văn hóa làng, còn là chủ đề mà 
chàng thủ khoa thành phố này sẽ còn 
theo đuổi.
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