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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. CHAP ZEN. Có một "ngôi nhà" để trở về / Chap Zen. - H. : Lao động, 2018. - 224tr. ; 19cm
Tóm tắt: Có một ngôi nhà để trở về là những mảng màu trong sáng nhưng cũng đầy dữ dội và
tương phản trên bức tranh tâm của một con người cũng chất chứa nhiều nỗi niềm như bất kỳ người nào
khác. Ở đó, chúng ta có thể thấy cuộc đấu tranh nội tâm không ngừng nghỉ trước những niềm vui ngắn
ngủi, những mơ ước nhỏ nhoi. Đó là cách mà tác giả đã thực hiện hành trình tâm linh của mình. Hành
trình tâm linh ấy chính là sự trở về với tâm mình, ‘ngôi nhà’ cho mọi thứ trong ta nương tựa. Mà ‘ngôi
nhà’ ấy, chúng ta ai cũng có, để trở về
Ký hiệu môn loại: 294.3444/C400M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039886
Kho Mượn: MV.058938-58939
Kho lưu động: LD.024855-24858
2/. HICKMAN, MARTHA WHITMORE. Chữa lành sau nỗi đau / Martha Whitmore Hickman ; Dịch:
Tiến Hà, Mai Linh. - H. : Thế giới, 2018. - 376tr. ; 21cm
Tóm tắt: Món quà cho chính mình sau những khó khăn, mất mát tổn thương mình từng đi qua.
Bestsellers suốt 6 năm liên tục giúp hơn 1 triệu người vượt qua khó khăn được xem là thần dược cho
những trái tim nhiều vết xước. Không phải một cuốn tản văn hay tiểu thuyêt, cuốn sách này là hành
trình bạn phải đi để chữa lành cho chính mình. Trên đời này sống vì mình yêu lấy mình mới là cách
sống vị tha nhất!
Ký hiệu môn loại: 242.4/CH551L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024859-24860
3/. PHẬT ĐÀ DA XÁ. Giới luật bậc tỳ - kheo / Phật Đà Da Xá ; Nguyễn Minh Tiến dịch. - H. : Tôn giáo,
2018. - 207tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về lễ thọ giới tỳ - kheo. Giới luật tỳ - kheo: Gồm phần mở đầu giới kinh, bốn
pháp ba la di, mười ba pháp tăng...
Ký hiệu môn loại: 294.3/GI-462L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040053
Kho Mượn: MV.059305, MV.059658
Kho lưu động: LD.024543-24544
4/. THÍCH THÁNH NGHIÊM. Cho đời bớt muộn phiền / Thích Thánh Nghiêm ; Thích Quang Định
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 154tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề nghi hoặc khó hiểu thường gặp trong công
việc, cùng với đó là sự phá cách về cách đặt câu hỏi, cách vào đề thực dụng nhất, trực tiếp nhất.
Ký hiệu môn loại: 294.3/CH400Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040160
Kho Mượn: MV.059656-59657
Kho lưu động: LD.024861-24862
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. Bộ từ khóa khoa học xã hội và nhân văn / Lê Hải Đăng, Nguyễn Thị Thúy Nga (ch.b.), Đỗ Thu
Thủy.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 787tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội
Tóm tắt: Bao gồm các từ khóa theo vần chữ cái, từ khóa địa danh Việt Nam, từ khóa địa danh
nước ngoài, bảng phân chia thời kỳ lịch sử, từ khóa nhân vật và tổ chức quốc tế
Ký hiệu môn loại: 300.3/B450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010545
2/. HARARI, YUVAL NOAH. Lược sử tương lai / Yuval Noah Harari ; Dương Ngọc Trà dịch. - H. : Thế
giới, 2018. - 508tr. : ảnh, trang vẽ ; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Homo deus: A brief history of tomorrow
Tóm tắt: Với việc lật lại các sự kiện trong quá khứ và sự phát triển của hiện tại, tác giả dự báo
những hậu quả con người sẽ phải gánh chịu trong tương lai, nơi con người bị mất quyền kiểm soát thế
giới
Ký hiệu môn loại: 303.49/L557S
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010546
3/. HỮU NGỌC. Lãng du trong văn hoá Việt Nam / Hữu Ngọc. - H.: Kim Đồng. - 24cm
T.2 : Lịch sử - Truyền thống. - 2018. - 450tr.: hình vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 16+)
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài báo Hữu Ngọc viết cho tờ Vietnam News số Chủ nhật
trong vòng 13 năm, vừa là cuộc lãng du chữ nghĩa, vừa giống cẩm nang văn hóa Việt, một bách khoa
toàn thư thu nhỏ về văn hoá xứ sở tiên rồng
Ký hiệu môn loại: 306.09597/L106D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010555
4/. HỮU NGỌC. Lãng du trong văn hoá Việt Nam / Hữu Ngọc. - H.: Kim Đồng. - 24cm
T.3 : Văn hóa - Bản sắc dân tộc - Văn học - Nghệ thuật. - 2018. - 480tr.: hình vẽ, ảnh. - (Dành
cho lứa tuổi 16+)
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài báo Hữu Ngọc viết cho tờ Vietnam News số Chủ nhật
trong vòng 13 năm, vừa là cuộc lãng du chữ nghĩa, vừa giống cẩm nang văn hóa Việt, một bách khoa
toàn thư thu nhỏ về văn hoá xứ sở tiên rồng
Ký hiệu môn loại: 306.09597/L106D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010556
5/. HỮU NGỌC. Lãng du trong văn hoá Việt Nam / Hữu Ngọc. - H.: Kim Đồng. - 24cm
T.1 : Đất Việt. - 2018. - 344tr.: hình vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 16+)
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài báo Hữu Ngọc viết cho tờ Vietnam News số Chủ nhật
trong vòng 13 năm, vừa là cuộc lãng du chữ nghĩa, vừa giống cẩm nang văn hóa Việt, một bách khoa
toàn thư thu nhỏ về văn hoá xứ sở tiên rồng
Ký hiệu môn loại: 306.09597/L106D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010554
6/. KEN HONDA. Sống không hối tiếc - Tuổi 40 trải nghiệm / Ken Honda ; Trần Hoàng Anh Tuấn
dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 137tr. ; 18cm
Tóm tắt: Chia sẻ của tác giả việc nên làm khi đến tuổi 40 là giai đoạn lý tưởng nhất để bạn tận
dụng những kinh nghiệm mà tuổi 20 không thể có và tận hưởng độ trẻ trung mà độ tuổi 50, 60 không
còn nhiều...
Ký hiệu môn loại: 305.244/S455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040171
Kho Mượn: MV.059673-59674
Kho lưu động: LD.024881-24882
7/. KEN HONDA. Sống không hối tiếc - Tuổi 60 khởi sinh / Ken Honda ; Nguyễn Thùy Linh dịch. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 176tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách chính là thời điểm khởi sinh, thời điểm bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn
mới. Bạn vẫn còn 20 năm để sống, cuộc đời bạn vẫn còn rất nhiều niềm vui và còn rất nhiều điều để
bạn có thể làm cho riêng mình. Hãy tìm lại những người bạn, hãy học những điều mới, hãy theo đuổi sở
thích của mình.
Ký hiệu môn loại: 305.26/S455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040172
Kho Mượn: MV.059671-59672
Kho lưu động: LD.024879-24880
8/. KEN HONDA. Sống không hối tiếc - Tuổi hoa niên hạnh phúc : Cho những người bạn trước tuổi 20
/ Ken Honda ; Miyuki lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 155tr. ; 18cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm sống của tác giả khi ông ở lứa tuổi hoa niên là khoảng thời gian
tươi đẹp, mở đầu cho chuỗi ngày thanh xuân phía trước...
Ký hiệu môn loại: 305.235/S455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040170
Kho Mượn: MV.059675-59676
Kho lưu động: LD.024883-24884
NGÔN NGỮ
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1/. AN NHIÊN. 100 bài luyện nghe tiếng Anh / An Nhiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 190tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 428/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024887-24888
2/. COUGHLIN, MICHAEL. Trò chuyện trực tiếp và trực tuyến bằng tiếng Anh / Michael Coughlin ;
Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt, 2018. 352tr. : tranh màu + 1đĩa MP3 ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trực tuyến theo các chủ đề khác nhau
trong cuộc sống hàng ngày như: Nhà ở, phương tiện công cộng, du lịch, giao tiếp với bạn học, hoạt
động giải trí, ẩm thực mua sắm, trò chuyên với đồng nghiệp, sinh hoạt xã hội, giúp bạn học tiếng Anh
một cách hiệu quả nhất
Ký hiệu môn loại: 428.3/TR400C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010557
3/. HANNAH PHẠM. Giải mã bí mật giỏi Tiếng anh / Hannah Phạm. - H. : Hồng Đức, 2018. - 249tr. ;
24cm
Ký hiệu môn loại: 428/GI-103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010563
4/. Hướng dẫn học và thi YCT. Cấp độ 1 / Ch.b.: Khương Lệ Bình, Hoàng Lôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 40tr. : đĩa MP3 ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 495.1/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010561
Kho Mượn: MV.059626-59627
5/. Hướng dẫn học và thi YCT. Cấp độ 2 / Ch.b.: Khương Lệ Bình, Hoàng Lôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 48tr. : đĩa MP3 ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 495.1/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010560
Kho Mượn: MV.059628-59629
6/. Hướng dẫn học và thi YCT. Cấp độ 3 / Ch.b.: Khương Lệ Bình, Hoàng Lôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 60tr. : đĩa MP3 ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 495.1/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010559
Kho Mượn: MV.059630-59631
7/. Hướng dẫn học và thi YCT. Cấp độ 4 / Ch.b.: Khương Lệ Bình, Hoàng Lôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 86tr. : đĩa MP3 ; 29cm
Ký hiệu môn loại: 495.1/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010562
Kho Mượn: MV.059624-59625
8/. KIM NGỌC. Cẩm nang luyện thi Ielts 13 / Kim Ngọc giới thiệu. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa,
2018. - 160tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ thuật làm bài thi Ielts để đạt kết quả cao. 4 bài kiểm tra mẫu cho
người thi Ielts và đáp án
Ký hiệu môn loại: 428/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010558
Kho Mượn: MV.059632-59633
9/. LÊ HUY KHOA. Kỹ năng nghề phiên dịch / Lê Huy Khoa. - H. : Thế giới, 2018. - 168tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan về nghề phiên dịch cùng hành trang bước vào nghề. Chuẩn bị trước khi
bước vào buổi phiên dịch cùng những nguyên tắc cũng như các lưu ý khi phiên dịch, cách khắc phục
các sự cố thường gặp trong công việc và một số kinh nghiệm nghề nghiệp của tác giả.
Ký hiệu môn loại: 418.02023/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040183
Kho Mượn: MV.059634-59635
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Kho lưu động: LD.024889-24890
10/. PIEFKE-WAGNER, BIRGIT. English between times: Ôn tập tiếng Anh 10 phút mỗi ngày : Level
A1 - A2 beginners / Birgit Piefke-Wagner ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ
Chí Minh, 2017. - 156tr. ; 15cm
Tóm tắt: Gồm 71 bài với các chủ đề khác nhau giúp bạn ôn tập từ vựng tiếng Anh cùng kiến
thức về ngữ pháp cơ bản, thực hành giao tiếp và tìm hiểu về đất nước, con người của các nước nói
tiếng Anh qua từng bài học.
Ký hiệu môn loại: 428/E204L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040182
Kho Mượn: MV.059636-59637
HOÁ HỌC
1/. Bộ đề kiểm tra hóa học 10 / Trần Thị Cúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 243tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 546.0712/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010565
Kho Mượn: MV.059641-59642
Kho lưu động: LD.024891-24892
2/. NGUYỄN QUANG ĐẠT. Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ : Sách đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn
Quang Đạt, Đinh Thị Thanh Hải. - H. : Y học, 2018. - 217tr. ; 27cm
ĐTTS : Bộ Y tế
Ký hiệu môn loại: 547/C125H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010567
Kho Mượn: MV.059638
3/. TÔN NGUYÊN VĨ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Hóa học vui / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - H. :
Thanh Niên; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2018. - 140tr. : tranh màu ; 21cm. - (dành cho trẻ em từ 5-15
tuổi)
Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về nhiều vấn đề liên quan đến
hóa học
Ký hiệu môn loại: 540/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018007-18008
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032632-32633
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. 365 trò chơi khoa học khó mà dễ, dễ mà khó / Thanh Hường dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh
niên, 2018. - 136tr. ; 27cm. - (Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên)
Tóm tắt: Cuốn sách này gồm nhiều trò chơi và thí nghiệm khoa học thú vị, hấp dẫn dành cho
các em nhỏ dựa trên những đồ dùng đơn giản sẵn có
Ký hiệu môn loại: 500/B100T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033209
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. Công nghệ sản xuất và ứng dụng vi tảo : Sách chuyên khảo / Đặng Đình Kim (ch.b.), Trần Văn
Tựa, Dương Thị Thuỷ.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 380tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Bộ
sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam)
Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thư mục: tr. 351-379
Tóm tắt: Nghiên cứu phân bố và đặc điểm sinh học của vi tảo; kĩ thuật nuôi cấy vi tảo trong
phòng thí nghiệm và một số loài vi tảo kinh tế; công nghệ sản xuất đại trà vi tảo; ứng dụng vi tảo và
thao tác di truyền ở vi khuẩn lam và vi tảo
Ký hiệu môn loại: 579.8/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010568
2/. TÔN NGUYÊN VĨ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới vi sinh vật / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc
Linh dịch. - H. : Thanh Niên; Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2018. - 140tr. : tranh màu ; 21cm. - (dành cho
trẻ em từ 5-15 tuổi)
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Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về nhiều vấn đề liên quan đến
sinh học
Ký hiệu môn loại: 579/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017921-17922
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032634-32635
THIÊN VĂN HỌC
1/. SCHNEIDER, HOWARD. Khám phá bầu trời đêm / Howard Schneider ; Nguyên Hương dịch. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 160tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khám phá bầu trời đêm là cuốn sách không thể thiếu giúp bạn nhận diện và tìm hiểu
thêm về các ngôi sao, hành tinh và mọi thứ trong Vũ Trụ mà chúng ta nhìn thấy được từ Trái Đất.
Ký hiệu môn loại: 520/KH104P
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033140-33141
TOÁN HỌC
1/. NGUYỄN NGỌC GIANG. Phương pháp sáng tạo các bài toán hình học trung học cơ sở / Nguyễn
Ngọc Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 280tr. : hình vẽ ; 24cm
Thư mục: tr. 279-280
Ký hiệu môn loại: 516.00712/PH561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010569
Kho Mượn: MV.059640
Kho lưu động: LDTN.018116-18117
2/. Phát triển kỹ năng giải toán hình học phẳng dành cho bậc trung học cơ sở / Nguyễn Bá Đang. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 290tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 516.22012/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010566
Kho Mượn: MV.059639
Kho lưu động: LD.024893-24894
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033397-33398
3/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.4 : 10 - 12 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 510.711/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017342-17343
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033094-33095
4/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.5 : 11 - 13 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 510.711/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017340-17341
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033096-33097
5/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.6 : 13 - 15 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 510.711/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017338-17339
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033098-33099
6/. Toán học / Từ Văn Mặc, Trần Thị Ái biên khảo ; Đặng Dinh người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2018. 183tr. ; 23cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 510/T406H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017726-17727, LDTN.018044
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033222-33223
Trang 5
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VẬT LÝ
1/. TRẦN VĂN CHÍNH. Lý thuyết trường điện từ với các chương trình Matlab / Trần Văn Chính, Phan
Văn Hiền. - H. : Xây dựng, 2018. - 221tr. ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các đại lượng vô hướng và đại lượng véc tơ; các vấn đề cơ bản về trường
điện từ, trường điện từ tĩnh, các bài toán trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng, trường điện từ biến
thiên Ký hiệu môn loại: 537.1/L600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010564
ĐỘNG VẬT
1/. Động vật / Trần Thị Nguyệt Thu biên khảo ; Bùi Sao người chỉnh lí. - H. : Dân trí, 2018. - 179tr. ;
23cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)
Tóm tắt: Sách đề cập tới các môn khoa học tự nhiên, các lĩnh vực khoa học kĩ thuật...Đồng thời
trình bày những tri thức về khoa học xã hội, đề cập tới các vấn đề gần gũi với đời sống hàng ngày của
mỗi chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 590/Đ455V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017728-17729, LDTN.018041-18043
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032503-32504
2/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Chiếc mũi thám tử : Truyện tranh / Truyện: Hạ Diệp ;
Tranh: Xiao Bao Mei Studio ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ
sách khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017967-17968
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033164-33165
3/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Mũi dài tai lớn : Truyện tranh / Truyện: Trình Dực Hoa ;
Tranh: Triệu Quang Vũ ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ sách
khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017973-17974
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033170-33171
4/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Ai thông minh nhất : Truyện tranh / Truyện: Tiểu Minh ;
Tranh: Chu Thế Phương ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ
sách khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017965-17966
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033162-33163
5/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Kiến trúc sư đại tài : Truyện tranh / Truyện: Tiểu Manh ;
Tranh: Kỷ Nhân Bình ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ sách
khoa học dành cho thiếu nhi)
Trang 6
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Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017961-17962
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033158-33159
6/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Anh bạn chăm tắm : Truyện tranh / Truyện: Trình Dực Hoa
; Tranh: Dương Lôi ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ sách
khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017969-17970
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033166-33167
7/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Chúa tể bắc cực : Truyện tranh / Truyện: Trình Dực Hoa ;
Tranh: Xiao Bao Mei Studio ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ
sách khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017971-17972
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033168-33169
8/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Nhà vô địch không biết đi : Truyện tranh / Truyện: Wu Wu ;
Tranh: Xiao Bao Mei Studio ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ
sách khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017963-17964
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033160-33161
9/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Nàng thơm không uống nước : Truyện tranh / Truyện: Hạ
Diệp ; Tranh: Menghuan Island ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. (Tủ sách khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017959-17960
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033156-33157
10/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Thần sấm trong rừng : Truyện tranh / Truyện: Duyệt
Nhiên
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; Tranh: Xiao Bao Mei Studio ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 28tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ
sách khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Bộ sách gồm những câu chuyện thú vị về các loài động vật: Voi, Gấu Bắc Cực, Khỉ,
Sóc, Hà mã, Lạc đà... bằng lối kể chuyện trong sáng, ngộ nghĩnh và lôi cuốn trẻ nhỏ. Đan xen trong
từng câu chuyện là những mẩu thông tin khoa học, cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài
vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một
cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017957-17958
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033154-33155
11/. Những câu chuyện thú vị về động vật - Con thuyền sa mạc : Truyện tranh / Truyện: Trình Dực
Hoa ; Tranh: Yu Qing Studio ; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 27tr. : tranh, màu ; 26cm. - (Tủ
sách khoa học dành cho thiếu nhi)
Tóm tắt: Cung cấp cho bé các kiến thức thú vị về từng loài vật. Sau mỗi câu chuyện là một bài
tập tương tác nhỏ, giúp trẻ nắm được các kiến thức khoa học một cách dễ dàng, khơi gợi niềm đam mê
khám phá thế giới xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017955-17956
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033152-33153
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
1/. HÀ THANH HẢI. Gia công trên máy uốn CNC Ermarsan / Hà Thanh Hải, Vũ Trọng Tú. - H. : Xây
dựng, 2018. - 220tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các quá trình xử lý khi uốn kim loại tấm và cách tính toán, tra bảng để lựa
chọn các tham số uốn và công cụ uốn. Hướng dẫn các thao tác vận hành máy uốn CNC, ứng dụng gia
công các sản phẩm từ kim loại tấm
Ký hiệu môn loại: 671.35/GI-100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010580
2/. HÀ THANH HẢI. Hàn ống chất lượng cao / Hà Thanh Hải, Nguyễn Văn Tới. - H. : Xây dựng, 2018.
- 182tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về hàn ống chất lượng cao. Hướng dẫn cách hàn
ống ở các vị trí 1G, 2G, 5G, 6G bằng phương pháp hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc và phương
pháp hàn TIG (lớp lót) các lớp còn lại hàn bằng phương pháp hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc
Ký hiệu môn loại: 671.5/H105Ô
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010581
3/. NGUYỄN NGỌC NAM. Gia công ống thép / Nguyễn Ngọc Nam, Phạm Quang Đức. - H. : Xây
dựng, 2018. - 146tr. : hình ; 24cm
Tóm tắt: Giáo trình thực tập mô đun gia công ống thép dành cho học sinh, sinh viên hệ cao
đẳng nghề, trung cấp nghề lắp đặt đường ống công nghệ nhằm hướng dẫn thực hành các kỹ năng cơ
bản của công việc trong gia công cơ khí
Ký hiệu môn loại: 671/GI-100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010578
4/. Nhập khẩu đầu vào trong công nghiệp gia công ở Việt Nam / Nguyễn Thị Tố Quyên (ch.b.), Lương
Ngọc Oanh, Trần Thị Vân Anh.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 235tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về nhập khẩu đầu vào hợp lý trong công nghiệp gia công; thực
trạng nhập khẩu đầu vào trong công nghiệp gia công ở Việt Nam; gợi ý giải pháp chính sách giảm dần
nhập khẩu đầu vào để tiến tới một cơ cấu nhập khẩu hợp lý trong công nghiệp gia công ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 670.9597/NH123K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040201
Kho Mượn: MV.059608-59609
Kho lưu động: LD.024903-24904
Trang 8
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KỸ THUẬT
1/. NGUYỄN CHIẾN. Quan trắc công trình thuỷ lợi / Nguyễn Chiến, Bùi Quang Cường, Nguyễn Anh
Dũng. - H. : Xây dựng, 2018. - 136tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách này trình bày những kiến thức cơ bản về quan trắc công trình thuỷ lợi nói
chung, trong đó trọng tâm là đối tượng hồ đập, nêu rõ các mục đích và những nguyên tắc cơ banrtrong
công tác quan trắc
Ký hiệu môn loại: 627.8/QU105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010572
2/. NGUYỄN TRUNG VIỆT. Công nghệ mới trong nghiên cứu và quản lý cửa sông và bơ biển /
Nguyễn Trung Việt (ch.b.), Dương Hải Thuận, Lê Thanh Bình. - H. : Xây dựng, 2017. - 144tr. ; 27cm
Tóm tắt: Sách được viết để làm giáo trình giảng dạy cho các lớp chuyên đề cao học và tiến sĩ
thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật công trình biển
Ký hiệu môn loại: 627/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010573
3/. TRẦN CHƯƠNG. Bản và tấm mỏng đàn hồi / Trần Chương. - H. : Xây dựng, 2018. - 200tr. : hình
vẽ, bảng ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày hai nội dung: Lý thuyết bản gồm bài toán phẳng, các phương
pháp giải bài toán bản, cách tính một số bản thường gặp, tính dầm - đỡ tường khi bản tường có độ cao
lớn và lý thuyết tấm mỏng đàn hồi gồm tấm mỏng chịu uốn, tấm chữ nhật, tấm tròn với mục tiêu cao độ
giúp độc giả phân biệt kết cấu bản và kết cấu tấm mỏng đàn hồi
Ký hiệu môn loại: 620.194/B105V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010570
KỸ THUẬT HOÁ HỌC
1/. Công nghệ sinh học / Nguyễn Mười, Nguyễn Ngọc Hải biên khảo ; Bùi Sao người chỉnh lí. - H. :
Dân trí, 2018. - 199tr. ; 23cm. - (Bộ sách bổ trợ kiến thức. Chìa khóa vàng)
Tóm tắt: Bộ sách có nhiều lĩnh vực, phong phú và đầy đủ với cách viết ngắn gọn, rõ ràng, dễ
tiếp nhận ở các lĩnh vực hóa học, toán học, vật lí, tâm lí, bộ óc vĩ đại trong khoa học, công nghệ sinh
học, động vật...
Ký hiệu môn loại: 660.6/C455N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018038-18040
NHÀ VÀ XÂY DỰNG
1/. NGUYỄN LÊ NINH. Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng / Nguyễn Lê Ninh (ch.b.), Phan Văn
Huệ. - H. : Xây dựng, 2018. - 370tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách này đề cập tới các vấn đề mới nhất liên quan tới việc thiết kế các nhà
nhiều tầng bằng bê tông cốt thép chịu gió bão và động đất
Ký hiệu môn loại: 693.5/K258C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010571
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. AKI WAKAMATSU. Dạy con theo cá tính của con / Aki Wakamatsu ; Hồ Phương dịch. - Tái bản
lần 1. - H. : Lao động, 2018. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Mỗi đứa trẻ là một bài toán đố mà chúng ta phải đi tìm câu trả lời. Với phương pháp
“hiểu cách phân loại trẻ” được trình bày cụ thể trong cuốn sách này,chúng tôi hy vọng rằng các bậc
phụ huynh sẽ tìm được phương pháp phù hợp trong quá trình nuôi dạy con cái và hãy áp dụng nó như
một “chiến thuật” hợp lí. Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Tìm hiểu về các loại tính cách của trẻ.
Chương 2: Ba phút để hiểu trẻ: Các nhóm trẻ và cách ứng xử...
Ký hiệu môn loại: 649.6/D112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040025
Kho Mượn: MV.059224-59225
Kho lưu động: LD.024919-24922
Trang 9
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2/. AKIRA IKEGAWA. Mẹ Nhật thai giáo / Akira Ikegawa ; Lê Giang dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao
động, 018. - 163tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày kiến thức thai giáo, kiến thức khoa học trong chăm sóc, giáo dục thai nhi và
trẻ nhỏ của các bà mẹ Nhật Bản để chuẩn bị cho quá trình nuôi dạy con một cách tốt nhất: Tạo liên kết
với con từ khi còn là bào thai, giao tiếp từ trong bụng mẹ, giữ tâm trạng hạnh phúc cho mẹ, hướng dẫn
quá trình sinh nở khoa học - an toàn, những nguyên tắc quan trong trong nuôi dạy con...
Ký hiệu môn loại: 649.10242/M200N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040093
Kho Mượn: MV.059409-59410
Kho lưu động: LD.024938-24939
3/. BURENEKU YUKIKO. Căn bếp kẹo ngọt - Muôn màu Bento / Bureneku Yukiko ; Pooh Chan dịch.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 80tr. : ảnh màu ; 26cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ)
Tóm tắt: Giới thiệu tới các bậc phụ huynh cách chế biến và trang trí những hộp cơm ngon và
đẹp mắt cho bé
Ký hiệu môn loại: 641.5622/C115B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018025-18027
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033126-33127
4/. BYKOVA, ANNA. Mẹ biết lười, con nên người / Anna Bykova ; Galychanka dịch. - H. : Lao động,
2018. - 281tr. : tranh vẽ ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Independent child or how to be a "Lazy mom"
Tóm tắt: Chỉ cho các bà mẹ cách thoát khỏi cảm giác lo lắng và mong muốn được kiểm soát tất
cả mọi việc của con, đồng thời hướng dẫn bạn biết nuôi dưỡng, trang bị cho bạn kiến thức và tâm thế
sẵn sàng buông tay con để con bước vào cuộc sống tự lập
Ký hiệu môn loại: 649.6/M200B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024901-24902
5/. KAZARI MAKIKO. Căn bếp kẹo ngọt - Sushi kiểu Nhật "đốn tim" bất cứ ai! / Kazari Makiko ; Pooh
Chan dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 79tr. : ảnh màu ; 26cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ)
Tóm tắt: Giới thiệu tới các bậc phụ huynh cách chế biến và trang trí món sushi ngon và bắt mắt
cho các bé
Ký hiệu môn loại: 641.5622/C115B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018028-18030
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033233-33234
6/. KISOU KUBOTA. 15 cách giúp trẻ tư duy số học / Kisou Kubota, Kayoko Kubota ; Hương Linh
dịch. - H. : Lao động; Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, 2018. - 235tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 7 phần lớn:1. Chỉ cần sử dụng tấm bảng phép màu Phương pháp tính
nhẩm của Kubota, trẻ có thể nắm được “Khái niệm số 0”, thậm chí sở hữu nền tảng năng lực tính toán
tương đương với hết lớp 1. 2. Thực hiện 6 thói quen hành vi giúp trẻ rèn luyện năng lực tính toán và trở
nên yêu thích toán. 3. Tư duy logic giúp trẻ có thể vào các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc
tế...
Ký hiệu môn loại: 649.68/M558L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016923, LDTN.017923-17924
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032341-32342
7/. LÊ THANH HẢI. Dạy con gọi tên cảm xúc / Lê Thanh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 386tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này tập hợp những kiến thức, kinh nghiệm dạy con phát triển trí tuệ cảm
xúc, theo triết lý giáo dục khai phóng, lấy bộ ba tam giác IQ - CQ - EQ làm tiêu chí đánh giá sự phát
triển của con người.
Ký hiệu môn loại: 649.1/D112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040094
Kho Mượn: MV.059411-59412
Kho lưu động: LD.024940-24941
Trang 10
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8/. LÊ THANH TÙNG. Quẳng gánh Ielts đi mà vui sống! : 82 điểm PTE - tương đương Ielts 8.0 trong
90 ngày / Lê Thanh Tùng, Lê Minh Hoàng. - H. : Thế giới, 2018. - 322tr. ; 21cm
Tóm tắt: Kết hợp giữa kinh nghiệm và khối tri thức của một chuyên gia ôn luyện tiếng Anh có
thâm niên hơn 10 năm và một “cựu chiến binh” từng lăn lộn bầm dập hàng chục lần khi tham gia các kỳ
quốc tế IELTS và PTE, Quẳng Gánh IELTS Đi Mà Vui Sống muốn đem lại một hướng đi cụ thể, rõ
ràng, cùng những hành trang kỹ lưỡng nhất, cả về tri thức lẫn tâm lý, chiến thuật để bạn đọc tiến lên
chinh phục môn tiếng Anh
Ký hiệu môn loại: 646.7/QU116G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024905-24906
9/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H.: Hồng Đức.
- 21cm
T.6. - 2017. - 63tr.
Tóm tắt: Bộ sách 500 Món Chay Thanh Tịnh giới thiệu 500 công thức nấu các món chay của
chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, giúp các bà nội trợ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong
các bữa ăn hàng ngày cũng như trong các bữa tiệc họp mặt gia đình, bạn bè.
Ký hiệu môn loại: 641.5636/N114T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040195
Kho Mượn: MV.059622-59623
Kho lưu động: LD.024929-24930
10/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H.: Hồng
Đức. - 21cm
T.7. - 2017. - 63tr.
Tóm tắt: Bộ sách 500 Món Chay Thanh Tịnh giới thiệu 500 công thức nấu các món chay của
chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, giúp các bà nội trợ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong
các bữa ăn hàng ngày cũng như trong các bữa tiệc họp mặt gia đình, bạn bè.
Ký hiệu môn loại: 641.5636/N114T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040197
Kho Mượn: MV.059618-59619
Kho lưu động: LD.024927-24928
11/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H.: Hồng
Đức. - 21cm
T.5. - 2017. - 63tr.
Tóm tắt: Bộ sách 500 Món Chay Thanh Tịnh giới thiệu 500 công thức nấu các món chay của
chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, giúp các bà nội trợ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong
các bữa ăn hàng ngày cũng như trong các bữa tiệc họp mặt gia đình, bạn bè.
Ký hiệu môn loại: 641.5636/N114T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040196
Kho Mượn: MV.059620-59621
12/. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. 500 món chay thanh tịnh / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H.: Hồng
Đức. - 21cm
T.8. - 2017. - 63tr.
Tóm tắt: Bộ sách 500 Món Chay Thanh Tịnh giới thiệu 500 công thức nấu các món chay của
chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, giúp các bà nội trợ có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong
các bữa ăn hàng ngày cũng như trong các bữa tiệc họp mặt gia đình, bạn bè.
Ký hiệu môn loại: 641.5636/N114T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040198
Kho Mượn: MV.059616-59617
Kho lưu động: LD.024925-24926
13/. NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Chế độ ăn phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường / Nguyễn Thị
Minh Kiều. - H. : Hồng Đức, 2017. - 215tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những hiểu biết cơ bản về bệnh đái tháo đường, chế độ ăn phòng và điều trị
bệnh đái tháo đường, món ăn và thực đơn cho bệnh đái tháo đường.
Ký hiệu môn loại: 641.563/CH250Đ
Trang 11
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040095
Kho Mượn: MV.059612-59613
Kho lưu động: LD.024759-24760
14/. NGUYỄN THỊ NINH. Mẹ ăn ngon, con mạnh khỏe : Cẩm nang dinh dưỡng dành cho mẹ bầu,
những kinh nghiệm và thực đơn kiểu Nhật / Nguyễn Thị Ninh. - H. : Thế giới, 2018. - 225tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu công thức nấu các món ăn phong phú, chia theo các chủ đề món chính,
món mặn, món rau, món canh, món vặt, có ghi rõ thành phần dinh dưỡng, cách chế biến phần lớn
nhanh gọn, để các mẹ tha hồ phối hợp.
Tóm tắt: Phát triển khách hàng tinh gọn với các phương pháp nghiên cứu marketing
truyền
thống.
Trong
khiVN.040206
những kỹ thuật truyền thống có thể giúp chúng ta hiểu nhu cầu và thị hiếu
Đọc:
Số ĐKCB: Kho
của khách hàng, đồng thời đi sâu vào trải nghiệm người dùng để cho ta thấy cách khách hàng sử
15/. NOTHOBM,
ELLEN.
10 điều
mong
bạn
biếtđi/ xa
Ellen
Trang
dụng một sản
phẩm hoặc
dịch trẻ
vụ tự
thìkỷ
Phát
triểnmuốn
Khách
hàng
hơnNotbohm
một bước; Thùy
– sử dụng
thửdịch. H. : Phụ
nữ,
2018.
253tr.
;
21cm
nghiệm mang tính khoa học Ký hiệu môn loại: 641.56319/M200Ă
Tóm tắt: Cuốn sách được viết bởi một người mẹ với hiểu biết sâu sắc về thế giới của chứng tự
kỷ qua góc nhìn của con trẻ, và bà có một cậu con trai mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ đã thực sự toả
sáng xuyên suốt cuốn sách.
Ký hiệu môn loại: 649.154/M558Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040026, VN.040186
Kho Mượn: MV.059226, MV.059645-59646
16/. PHAN LINH. Mẹ Việt nuôi dạy con kiểu Bắc Âu : Lớn khôn trong hành trình làm cha mẹ / Phan
Linh. - H. : Kim Đồng, 2018. - 279tr. ; 21cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ)
Tóm tắt: Kể lại qúa trình trải nghiệm cùng những chia sẻ của một người mẹ tại đất nước Na Uy
- đất nước tốt nhất dành cho các bà mẹ về chuyện mang thai, sinh con, nuôi con bằng sữa mẹ, giấc
ngủ của trẻ sơ sinh, tâm lý trẻ em... có những quan điểm có thể vô cùng lạ lẫm, khác biệt nhưng sẽ là
một tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình nuôi dạy con.
Ký hiệu môn loại: 649.1/M200V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040185
Kho Mượn: MV.059643-59644
Kho lưu động: LD.024917-24918
17/. THÚY OANH. Người nội trợ thời @ / Thúy Oanh, Thanh Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2017. - 191tr. ;
24cm
Tóm tắt: Cuốn sách mách bạn cách chế biến an toàn vệ sinh thực phẩm để có những bữa ăn
sạch, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Hãy là người nội trợ thông minh, hạn chế tốt nhất có thể sự
tấn công của những thực phẩm gây hại.
Ký hiệu môn loại: 641.8/NG558N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010531
Kho Mượn: MV.059393, MV.059649
Kho lưu động: LD.024723-24724, LD.024935
18/. TRIỆU THỊ CHƠI. Kỹ thuật cắt may : Thiết kế - Thực hành các mẫu y phục nữ / Triệu Thị Chơi. H. : Hồng Đức, 2018. - 254tr. : hình ; 27cm
Tóm tắt: Phần căn bản đã được trình bày khá chi tiết trong sách với đầy đủ các loại aó quần
căn bản của trẻ em, phụ nữ và nam giới. Phần chuyên sâu với trọng tâm là thiết kế các mẫu y phục nữ
Ký hiệu môn loại: 646.4/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010577
Kho Mượn: MV.059647-59648
Kho lưu động: LD.024936-24937
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. ALVAREZ, CINDY. Phát triển khách hàng tinh gọn / Cindy Alvarez ; Thanh Mai dịch. - H. : Công
thương, 2018. - 218tr. ; 24cm
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- Thư mục thông báo sách mới
để kiểm tra những gì chúng ta thu nhận được. Mục tiêu của chúng ta không chỉ đơn giản là hiểu hành vi
của khách hàng, mà còn để học cách thay đổi hành vi khách hàng và xây dựng một doanh nghiệp bền
vững.
Ký hiệu môn loại: 658.834/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010574
2/. BERGER, JONAL. Hiệu ứng lan truyền : Để thông tin đi vạn dặm trong vòng vài giây / Jonal
Berger ; Lê Ngọc Sơn dịch ; Phạm Tuấn Dương, Phạm Thu Hà hiệu đính. - Tái bản lần 3. - H. : Công
Thương, 2018. - 312tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Hiệu Ứng Lan Truyền này sẽ làm sáng tỏ những quy trình tâm lý và xã hội
học đằng sau khoa học của sự lan truyền xã hội qua sáu nguyên lý: Sự Công nhận Xã hội, Sự Kích
hoạt, Cảm xúc, Công khai, Giá trị Thực tế và Những câu chuyện.
Ký hiệu môn loại: 658.8342/H309Ư
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040210
Kho Mượn: MV.059598-59599
Kho lưu động: LD.024895-24896
3/. BRANSON, RICHARD. Phong cách Virgin : Những bí quyết về nghệ thuật lãnh đạo của nhà sáng
lập tập đoàn Virgin / Richard Branson ; Kim Diệu dịch. - H. : lao động Xã hội, 2018. - 330tr. ; 24cm
Tóm tắt: Phong Cách Virgin . “Branson tiết lộ các phương pháp đã giúp ông xây dựng nên đế
chế kinh doanh trị giá hàng tỉ đô-la độc nhất của mình. Nhà sáng lập thành công đưa ra cách tiếp cận
mang tính biểu tượng, vui vẻ của Virgin để xây dựng danh tiếng và sự nghiệp.”
Ký hiệu môn loại: 658.4092/PH431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010576
4/. BUSCHE, LAURA. Xây dựng thương hiệu tinh gọn / Laura Busche ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Công
thương, 2018. - 370tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khởi nghiệp Tinh gọn thách thức chúng ta suy nghĩ lại về khái niệm chất lượng. Vòng
lặp Xây dựng-Đo lường-Học hỏi là một cách giúp chúng ta thoát khỏi khuynh hướng phức tạp hóa giải
pháp khi chưa kiểm tra xem “giải pháp” ấy có thật sự đem tới ích lợi cho một vấn đề thực thụ của khách
hàng hay không
Ký hiệu môn loại: 658.827/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010575
5/. DAGEN, DAVID. Mark Cuban : 15 bí quyết thành công trong cuộc đời và sự nghiệp của ông trùm
kinh doanh mang tinh thần thể thao / David Dagen ; Phạm Nguyễn Thu Linh dịch. - H. : Tài chính,
2018. - 96tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua cuốn sách này, chúng ta sẽ khám phá những câu nói nổi tiếng nhất của
Mark Cuban, nhìn vào hoàn cảnh cũng như điểm nổi bật trong các phát biểu của ông. Mỗi phần sẽ có
tổng kết về cách làm thế nào đưa những bài học đó vào thực tế kinh doanh lẫn cuộc sống hàng ngày
Ký hiệu môn loại: 658/M109K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040188
Kho Mượn: MV.059652-59653
Kho lưu động: LD.024911-24912
6/. DERRICK, STUART. Sống tự do, không âu lo! = Startups: Going freelance / Stuart Derrick ; Mạnh
Cường dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 375tr. ; 21cm. - (Kỹ năng thành công)
Phụ lục: tr. 323-375
Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn chi tiết và cụ thể, giúp bạn hình dung được bản thân cần
phải chuẩn bị những gì, phải xây dựng hình ảnh bản thân ra sao, cần có chiến lược rèn luyện kỹ năng
chuyên môn... để chinh phục từng chặng đường một trên hành trình làm việc tự do vừa chuyên nghiệp,
vừa độc lập
Ký hiệu môn loại: 650.1/G428T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040193
Kho Mượn: MV.059592-59593
7/. DRUCKER, PETER F.. Nhà quản trị thành công / Peter F. Drucker ; Nguyễn Thị Hồng dịch. - H. :
Trang 13
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Lao động, 2018. - 280tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày 8 quy tắc để trở thành nhà quản trị thành công: Cần phải làm gì?; Điều gì là
đúng đắn cho tổ chức?; Xây dựng các kế hoạch hành động; chịu trách nhiệm về những quyết định, liên
hệ giao tiếp với người khác; tập trung vào các cơ hội hơn là vấn đề; tổ chức các cuộc họp, tranh luận
hiệu quả; suy nghĩ và nói “chúng ta” thay vì “tôi”.
Ký hiệu môn loại: 658.4/NH100Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040207
Kho Mượn: MV.059606-59607
8/. GODIN, SETH. Câu chuyện tiếp thị trong thời đại kỹ thuật số / Seth Godin ; Mai Tâm dịch. - H. :
Lao động, 2018. - 314tr. ; 21cm
Tóm tắt: Mở ra cho người đọc một tư duy kinh doanh hoàn toàn mới và trình bày những biến
chuyển cơ bản trong việc truyền tải thông điệp đến khách hàng
Ký hiệu môn loại: 658.8/C125C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040203
9/. HÁN QUANG DỰ. Hành trình 30 ngày trở thành bậc thầy bán hàng qua điện thoại / Hán Quang
Dự. - H. : Hồng Đức, 2018. - 383tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách mà bất kỳ nhà kinh doanh, người bán hàng, nhân viên tư vấn hay tiếp thị
trực tuyến nào cũng phải đọc, cách truyền tải thông điệp cực kỳ đơn giản nhưng tràn đầy năng lượng
Ký hiệu môn loại: 650.1/H107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010579
10/. HARRINGTON, JILL. Tư duy lại nghệ thuật bán hàng : Cải thiện cách tiếp cận khách hàng tiềm
năng... / Jill Harrington ; Hoàng Thu Trang dịch. - H. : Lao động, 2018. - 386tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm bán hàng giúp bạn cải thiện cách tiếp cận khách
hàng tiềm năng, làm việc thông minh hơn, đẩy nhanh tiến trình bán hàng, thay đổi tư duy, thay đổi
hành động và thúc đẩy doanh số
Ký hiệu môn loại: 658.85/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040200
Kho Mượn: MV.059610-59611
11/. HOPKINS, CLAUDE C.. Câu chuyện của tôi trong ngành quảng cáo và khoa học quảng cáo /
Claude C. Hopkins ; Kiều Anh Tú dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 408tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh : My life in advertising and scientific advertising
Tóm tắt: Cuốn sách gồm hai phần: cuộc đời cũng như sự nghiệp quảng cáo của thiên tài xuất
chúng C. Hopkins và những phương thức khoa học, những khái niệm, lý thuyết ngắn gọn, súc tích về
những điều cơ bản trong quảng cáo như nghề viết mẫu quảng cáo.
Ký hiệu môn loại: 659.1092/C125C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040204
12/. KOBAYASHI SABURO. Bí mật sáng chế của Honda : Triết lý sáng tạo dẫn lối thành công /
Kobayashi Saburo ; Đỗ Minh Toàn dịch. - H. : Tri thức, 2018. - 293tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giúp bạn đọc tiếp cận những khái niệm mới là hệ giá trị của Honda, đặt con người
làm trung tâm cùng với trách nhiệm xã hội, coi sáng chế giống như tình yêu, vượt qua lý luận thông
thường để nâng lên tầm mức mới, mang lại giá trị vượt trội.
Ký hiệu môn loại: 658.4063/B300M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040205
13/. KONO EITARO. Fukuzawa Yukichi - Sức mạnh cải cách giáo dục và hoạch định doanh nghiệp /
Kono Eitaro ; Yoko dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 371tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 371
Tóm tắt: Trình bày những triết lý thông tuệ của Fukuzawa Yukichi trong cuốn sách "Những đề
xuất về học vấn" có nội dung liên quan đến kỹ năng làm việc với những chủ đề đa dạng như kỹ năng
phát triển nguồn nhân lực, ý thức trách nhiệm, cách giao tiếp với cấp trên, làm việc nhóm, quản lý dự
án... Ký hiệu môn loại: 650.1/F510U
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040187
Kho Mượn: MV.059654-59655
Trang 14
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14/. O'BRIAN, JOHN. Thay đổi cuộc chơi trong kinh doanh : Chiến lược thu hút nhân tài, lôi cuốn
doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp / John O'Brian, Andrew Cave ; Hồng Lam dịch. - H. : Đại
học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 339tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The power of purpose : Inspire teams, engage customers, transform
business
Tóm tắt: Qua các câu chuyện đầy sức mạnh của Virgin Group, Unilever, Patagonia... tác giả
giới thiệu sáu bước xác định nhu cầu mục đích trong doanh nghiệp, tìm kiếm, tinh lọc, cung cấp và kiến
tạo nền văn hóa xoay quanh mục tiêu lớn và cách sử dụng nó để truyền cảm hứng cho mọi người
Ký hiệu môn loại: 658/TH112Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040192
Kho Mượn: MV.059596-59597
15/. PHẠM LONG. Thẩm định tài chính dự án đầu tư / Phạm Long, Vũ Thị Thanh Thủy. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2018. - 326tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và công thức tính các chỉ số liên quan đến công tác thẩm
định tài chính dự án đầu tư như: nguyên tắc và phương pháp xác định dòng tiền của dự án đầu tư; cách
xác định giá trị thời gian của tiền; phương pháp dự toán vốn đầu tư và phương thức tài trợ dự án,
nguyên tắc và phương pháp xác định lãi suất chiết khấu...
Ký hiệu môn loại: 658.152/TH120Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040184
Kho Mượn: MV.059650-59651
16/. RAISON, MARK. Chiến lược và sáng tạo : 100 bài học truyền cảm hứng / Mark Raison ; Dịch:
Trung Đinh, Yukie Bình. - H. : Lao động, 2018. - 179tr. ; 17cm
Tóm tắt: Giới thiệu 100 Bài Học Truyền Cảm Hứng sẽ mang đến cho bạn những công cụ và
kiến thức cần thiết giúp bạn gặt hái thành công.
Ký hiệu môn loại: 650.1/CH305L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040189
Kho Mượn: MV.059603, MV.059724
Kho lưu động: LD.024909-24910
17/. TRACY, BRIAN. Nói ít lại làm nhiều hơn = Just sg=hut up and do it ! 7 steps to conquer your
goals : 7 Bước để đạt được mục tiêu cuộc đời / Brian Tracy ; Ngân Lương dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. 127tr. ; 17cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn trở thành một người tự tin, có năng lực, tự kỷ luật và bền bỉ, bạn
luyện tập để phát triển bản thân mỗi ngày. Khi đó, giới hạn cho khả năng, thành tựu và địa vị của bạn
trong những năm tháng tươi đẹp sắp tới là vô biên. Bạn sẽ tự tin bắt đầu thực hiện và tiếp tục cho đến
khi phát huy hết khả năng vốn có của mình.
Ký hiệu môn loại: 650.11/N428-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040199
Kho Mượn: MV.059614-59615
Kho lưu động: LD.024923-24924
Y HỌC
1/. AGUS, DAVID B.. Những hướng dẫn đơn giản để sống thọ : Những điều nên làm, những điều cần
tránh và lời khuyên của bác sĩ / David B. Agus ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh
Hóa, 2018. - 214tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm của tác giả về những điều bạn nên làm và cần tránh xa những
thứ có thể gây hại đến sức khỏe của bạn. Đưa ra lời khuyên trong việc chăm sóc sức khỏe thông qua
một kế hoạch dựa trên độ tuổi của bạn giúp bạn sống lâu và sống khỏe
Ký hiệu môn loại: 613/NH556H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040202
Kho Mượn: MV.059594-59595
Kho lưu động: LD.024913-24914
2/. HỒ HỮU LƯƠNG. Thoái hóa cột sống cổ và thoái vị đĩa đệm / Hồ Hữu Lương. - Tái bản lần thứ 3
có sửa chữa và bổ sung. - H. : Y học, 2018. - 407tr. : minh họa ; 21cm
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Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh cận lâm sàng, chẩn đoán và điều trị thoái
vị địa đệm cột sống cổ, giải phẫu chức năng của đệm cột sống cổ.
Ký hiệu môn loại: 616.7/TH404H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040209
Kho lưu động: LD.024667-24668
3/. JENNINGS, KEN. Cơ thể người / Ken Jennings ; Minh họa: Mike Lowery ; Phương Thúy dịch. - H. :
Lao động; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 160tr. : minh họa ; 21cm. - (Ken
Jennings - Cẩm nang thiên tài trẻ)
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Human Body
Tóm tắt: Giải đáp cho các bạn nhỏ những thắc mắc về cơ thể con người, về cấu tạo và những
hiện tượng xảy ra bên trong cơ thể, qua đó giúp các bạn phát triển tình yêu với khoa học một cách tự
nhiênKý hiệu môn loại: 612/C460T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017933-17934
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033202-33203
4/. LOHMANN, RAYCHELLE CASSADA. Dũng cảm lên em! : Sách hướng dẫn vượt qua sang chấn
xâm hại tình dục dành cho tuổi teen / Raychelle Cassada Lohmann, Sheela Raja ; Nguyễn Hương Linh
dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 222tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The sexual trauma workbook for teen girls: A guide to recovery
from sexual assault and abuse
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện có thật của những người từng bị xâm hại tình dục nhằm
hướng dẫn các em kỹ năng có thể áp dụng trong đời sống thường nhật như: Cách tìm kiếm sự giúp đỡ
và hỗ trợ, thiết lập bản đồ an toàn cá nhân và cách làm việc với cảm giác sợ hãi, mặc cảm hoặc trầm
cảm... giúp các em lấy lại sự tự tin và an tâm để bước những bước tiếp theo trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 616.858369/D513C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010530
Kho Mượn: MV.059394
Kho lưu động: LDTN.017520-17521, LDTN.018031-18032
5/. MANTAK CHIA. Bí thuật đạo giáo: Án ma khí tự dụng pháp : Tu luyện sức mạnh thanh xuân /
Mantak Chia ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2016. - 142tr. ; 21cm
Tóm tắt: Một trong những bí thuật đạo giáo là tu luyện sức mạnh thanh xuân bằng cách tự xoa
bóp, sự dụng nội khí để tăng cường năng lượng cũng như trẻ hóa các giác quan và các tạng phụ. Qua
việc tập luyện hàng ngày bạn có thể cải thiện sức khỏe của mình cũng như vóc dáng, sức mạnh nội
tạng và khả năng chịu đựng nói chung
Ký hiệu môn loại: 613.7/B300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.036539
Kho Mượn: MV.052290-52291
Kho lưu động: LD.024933-24934
6/. MANTAK CHIA. Liệu pháp phản xạ học tình / Mantak Chia, William U. Wei ; Tiến Thành dịch. - H.
: Hồng Đước, 2018. - 151tr. ; 21cm. - (Bí thuật đạo giáo)
Tóm tắt: Liệu pháp phản xạ học tình dục dựa trên tiền đề rằng mọi khí quan của cơ thể đều có
những điểm phản xạ trên các bộ phận khác. Sự tương ứng được tìm thấy bằng cách phân chia cơ thể
thành những khu vực khác nhau, các khí quan trong một khu vực cụ thể có thể được kích thích bằng
cách tác động vào vùng phản xạ tương ứng.
Ký hiệu môn loại: 613.9/L309P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024931-24932
7/. NAOKI HIGASHIDA. Vì sao mình nhảy nhót : Hé lộ về thế giới trẻ tự kỷ / Naoki Higashida ; Hải
Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 184tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này tác giả viết thông qua một bảng chữ, những chia sẻ của tác giả trong
cuốn sách này hoàn toàn từ trải nghiệm bản thân nên vô cùng chân thực và cảm động
Ký hiệu môn loại: 618.9285882/V300S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040145
Kho Mượn: MV.059704-59705
Kho lưu động: LD.024851-24852
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8/. NGỌC ÁNH. Sổ tay mẹ bầu / Ngọc Ánh, Xuân Lê. - H. : Lao động, 2018. - 255tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn tìm thấy kiến thức trọn vẹn, đáng tin cậy về thai kỳ được viết dưới
dạng hỏi đáp ngắn gọn, kinh nghiệm thực tế từ các bà mẹ, kinh nghiệm sinh nở....
Ký hiệu môn loại: 618.24/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039945
Kho Mượn: MV.059022-59023
Kho lưu động: LD.024897-24900
9/. NGUYỄN ĐỨC ĐOÀN. Trăm lẻ một loại rượu thuốc bổ cổ truyền với sức khỏe và đời sống /
Nguyễn Đức Đoàn, Phan Xuân Lễ. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 119tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này giới thiệu với các bạn đọc 101 loại rượu thuốc đã được các nhà Y Dược và nhân dân sử dụng từ lâu đời mà các tác giả đã sưu tầm được. Mỗi loại rượu được giới thiệu
theo thứ tự: Công thức pha chế, chủ trị, cách dùng, liều lượng và kiêng kỵ nếu có. Sách cũng giới thiệu
vài nét khái quát về rượu: Nguồn gốc, tính chất hoá lý, tác dụng dược lý và mối liên quan giữa rượu và
một số bệnh liên quan đến ăn uống.
Ký hiệu môn loại: 615.8/TR114L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040191
Kho Mượn: MV.059601-59602
Kho lưu động: LD.024907-24908, LD.025034-25036
10/. OHSAWA, GEORGE. Phương pháp trường sinh và đạo thiền : Thuật làm trẻ người lại và sống thọ
/ George Ohsawa ; Huỳnh Văn Ba dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 231tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đây là cuốn sách quan trọng nhất của Ohsawa thiên về thực hành có thể áp dụng bất
cứ lúc, bất cứ nơi nào và bất kể mức sống thế nào. Nó có tính giáo dục (chữa con người) hơn là trị liệu.
Tuy vậy sách hướng dẫn khá kỹ phương pháp dưỡng sinh với các loại thực phẩm trường sinh trong đời
sống hàng ngày để đẩy lùi bệnh tật.
Ký hiệu môn loại: 613.2/PH561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040208
Kho Mượn: MV.059604-59605
Kho lưu động: LD.025039-25040
11/. Suối nguồn tươi trẻ = Ancient secret of the fountain of youth / Peter Kelder, Harry R. Lynn,
Richard Leviton... ; Phạm Thuỳ Dương biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm
T.2 : Năm thức tập đơn giản của Tây Tạng thay đổi đời sống của bạn. - 2018. - 327tr.
Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp trị liệu của nền y học Tây Tạng: Liệu pháp luân xa,
yoga, các bài tập thở, thiền định, cầu nguyện, mantra và các phương pháp quán trưởng nhằm đẩy lùi
bệnh tật, đem lại sức khoẻ và sự trẻ trung cho cơ thể
Ký hiệu môn loại: 613.7/S515N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040194
Kho Mượn: MV.059590-59591
Kho lưu động: LD.024915-24916
12/. THƯƠNG LÃNG. Cẩm nang con trai tuổi dậy thì / Thương Lãng, Kim Cúc dịch. - H.: Kim Đồng. 24cm
Q.1 : Sổ tay kiến thức sinh lý. - 2018. - 198tr.: tranh màu. - (Dành cho con trai 11 - 18 tuổi)
Tóm tắt: Nghiên cứu chung về sự phát triển, thay đổi trên cơ thể, diễn biến tâm lí của con trai ở
tuổi dậy thì. Giới thiệu chế độ ăn uống phù hợp, phương pháp rèn luyện thân thể, kinh nghiệm giao tiếp
dành cho lứa tuổi này
Ký hiệu môn loại: 612.608351/C120N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033139
13/. ZHISHANG MOFANG. Để có một cơ thể khoẻ mạnh - Rèn luyện sức khỏe / Zhishang Mofang ;
Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 144tr : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 6-15)
Tóm tắt: Với cuốn sách Rèn luyện sức khoẻ, các bạn nhỏ sẽ được thoả sức tìm hiểu tất-tần-tật
mọi thứ về thể dục thể thao, từ đó có thể áp dụng cho chính mình và người thân trong gia đình.
Ký hiệu môn loại: 613/Đ250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018005-18006
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033110-33111
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14/. ZHISHANG MOFANG. Để có một cơ thể khoẻ mạnh - Phòng ngừa dịch bệnh / Zhishang Mofang
; Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 144tr : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 6-15)
Tóm tắt: Với cuốn sách Phòng ngừa dịch bệnh bạn nhỏ sẽ được tìm hiểu về một số loại Phòng
ngừa dịch bệnh, các bệnh dịch thường gặp, các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc có thể gây tổn hại cho
sức khoẻ con người và về cách đề phòng bệnh dịch.
Ký hiệu môn loại: 616.9232/Đ250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018003-18004
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033108-33109
15/. ZHISHANG MOFANG. Để có một cơ thể khoẻ mạnh - Diệt trừ sâu răng / Zhishang Mofang ;
Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 144tr : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 6-15)
Tóm tắt: "Cuốn sách Diệt trừ sâu răng" sẽ đưa các em vào thế giới của RĂNG, để hiểu được
tất- Diệt trừ sâu răng sẽ đưa các em tần-tật về răng, và làm thế nào để có được một hàm răng chắc
khoẻ, sáng đẹp.
Ký hiệu môn loại: 617.67/Đ250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017999-18000
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033104-33105
16/. ZHISHANG MOFANG. Để có một cơ thể khoẻ mạnh - Học cách ăn uống / Zhishang Mofang ;
Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 144tr : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 6-15)
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu chúng mình cùng tìm hiểu về hoạt động của “nhà máy cơ thể”
và cách ăn uống khoa học trong cuốn sách Học cách ăn uống này nhé!
Ký hiệu môn loại: 613.2/Đ250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018001-18002
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033106-33107
NGHỆ THUẬT
1/. Bạn bè tôi đã ngỏm cả rồi : Chống chỉ định: Những người không hài hước / Avery Monsen, Tory
Hohn ; Lạc Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 108tr. : tranh màu ; 15cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 741.56973/B105B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017943-17944
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033213-33214
2/. Bạn bè tôi vẫn ngỏm cả rồi : Chống chỉ định: Những người không hài hước / Avery Monsen, Tory
Hohn ; Lạc Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 108tr. : tranh màu ; 15cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 741.56973/B105B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017941-17942
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033211-33212
3/. VÕ THỊ THU THỦY. Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thủy, Phạm
Thủy Tiên. - H. : Xây dựng, 2018. - 141tr. : ảnh, bảng ; 24cm
Thư mục: tr. 132-137
Tóm tắt: Tìm hiểu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống,
giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên của cư dân ba miền về các phương diện công năng sử dụng, tạo
hình kiến trúc, hiệu quả thẩm mỹ, yếu tố tinh thần, tâm linh... Nhận diện những đặc trưng về khai thác,
ứng phó và thích ứng với thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thể hiện trong không gian ở của người Việt
tại ba miền Bắc, Trung, Nam.
Ký hiệu môn loại: 728.309597/TH305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010444
Kho Mượn: MV.059099-59100
Kho lưu động: LD.024942-24943
4/. WARE, LESLEY. Bắt tay vào thiết kế thời trang nào! : Các ý tưởng, dự án và bí quyết tạo kiểu giúp
em trở thành nhà thiết kế thời trang đầy phong cách / Lesley Ware ; Minh họa: Tiki Papier ; Phạm
Khánh Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 96tr. : ảnh, tranh ; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi 8+)
Tên sách tiếng Anh: How to be a fashion designer
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về thiết kế thời trang
Ký hiệu môn loại: 746.92023/B118T
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018049-18050
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033235-33236
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. ASHER. JAY. Mười ba lý do / Jay Asher ; Tuấn Phúc dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 310tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/M558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040214
Kho Mượn: MV.059514-59515
2/. Bạn muốn làm nghề gì? / Bùi Sao b.s.. - H. : Dân trí, 2018. - 176tr. ; 23cm. - (Sách bổ trợ kiến
thức)Ký hiệu môn loại: 895.9223011/B105M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017929-17930
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033198-33199
3/. Bay lên : Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc thế giới / Junot Díaz, Helen Rye, Doreen Baingana... ;
Nguyễn Phan Quế Mai tuyển chọn, dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 331tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.83/B112L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040116
Kho Mượn: MV.059446
Kho lưu động: LD.024567-24568, LD.024962-24963
4/. BELYAEV, ALECXANDER ROMANOVICH. Người cá : Truyện khoa học viễn tưởng / Alecxander
Romanovich Belyaev ; Đỗ Sơn Ca dịch. - H. : Văn học, 2018. - 235tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tác phẩm nói lên nguyện vọng tha thiết của những người tri thức tiến bộ, muốn đem
sức mình ra nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo gây ra biết bao
đau khổ cho con người
Ký hiệu môn loại: 891.73/NG558C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040236
Kho Mượn: MV.059524-59525
Kho lưu động: LD.024980-24981
5/. BOLL, HEINRICH. Lạc lối về : Tiểu thuyết / Heinrich Boll ; Huỳnh Phan Anh dịch. - H. : Văn hóa
văn nghệ, 2018. - 251tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 830/L101L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040213
Kho lưu động: LD.024982-24983
6/. BOURDIEU, PIERRE. Quy tắc của nghệ thuật : Sự sinh thành và cấu trúc của trường văn chương /
Pierre Bourdieu ; Dịch: Phùng Ngọc Kiên, Nguyễn Phương Ngọc. - H. : Tri thức, 2018. - 564tr. ; 21cm. (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới)
Tên sách tiếng Pháp: Les règles de I'art
Tóm tắt: Nghiên cứu về xã hội học văn hóa và nghệ thuật nói chung và xã hội học văn học nói
riêng. Tìm hiểu về sự hình thành và cấu trúc của các trường văn học, những nền tảng của một khoa
học về tác phẩm, sự sinh thành của lịch sử thẩm mĩ thuần túy...
Ký hiệu môn loại: 801/QU600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010588
7/. Bố là tất cả - Bố là siêu nhân : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Ông Lão Đánh Cá ; Tranh: Thục Linh ;
Dịch: Hông Thơm. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 220cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017908-17909
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033176-33177
8/. Bố là tất cả - Bố rất bận rộn : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Ông Lão Đánh Cá ; Tranh: Thục Linh ;
Dịch: Hông Thơm. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 220cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017912-17913
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033180-33181
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9/. Bố là tất cả - Cỗ máy thời gian của bố : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Ông Lão Đánh Cá ; Tranh:
Thục Linh ; Dịch: Hông Thơm. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 220cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017910-17911
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033178-33179
10/. Bố là tất cả - Nỗi buồn của bố : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Ông Lão Đánh Cá ; Tranh: Thục Linh ;
Dịch: Hông Thơm. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 220cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017906-17907
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033174-33175
11/. Bộ đề thi tuyển sinh môn văn : Luyện thi THPT Quốc gia / Tạ Thanh Sơn, Thái Thanh Hằng,
Nguyễn Thanh Việt.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 411tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 807/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010587
12/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ. - 20cm
T. 16 : Kẻ xuyên tường. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040226
Kho Mượn: MV.059516-59517
Kho lưu động: LD.024956-24957
13/. CARRNEGIE, DALE. Đắc nhân tâm bằng thuật hùng biện : Cách thức dễ dàng và nhanh chóng /
Dale Carrnegie ; Minh Đức dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cơ sở của kĩ năng hùng biện hiệu quả. Tầm quan trọng và mối quan hệ của bài nói
với người diễn thuyết và khán giả. Phương pháp chuẩn bị những bài diễn thuyết với mục đích thuyết
phục. Nghệ thuật giao tiếp trong giao tiếp hàng ngày và trong diễn thuyết trước đám đông.
Ký hiệu môn loại: 808.5/Đ113N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040121
Kho Mượn: MV.059463-59464
Kho lưu động: LD.024549-24550, LD.024964-24967
14/. Cát hoang / Hồ Anh Thái, Phạm Ngọc Lương, Nguyễn Trí. - H. : Hồng Đức, 2017. - 223tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/C110H
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059550-59551
Kho lưu động: LD.024518
15/. Chiếc găng tay / Yoko Imoto ; Ume - Chan dịch. - H. : Lao động, 2018. - 23tr. : ảnh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/CH303G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017951-17952
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033148-33149
16/. CHIKA SHIGEMORI. Sói già để bụng đói meo vì truyện cổ tích mà treo cái mồm / Chika
Shigemori ; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Ươm
mầm : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.6/S428G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017949-17950
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033144-33145
17/. Chuyện đêm muộn ở sân bay / Minh Thùy, Đào Thị Thanh Tuyền, Phan Thị Tần.... - H. : Hồng
Đức, 2017. - 222tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223008/CH527Đ
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059548-59549
Kho lưu động: LD.024494-24495
18/. CLARE, CASSANDRA. Trò lừa xảo quyệt / Cassandra Clare ; Nguyễn Mỹ Ngọc. - Tp. Hồ Chí
Minh: Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm
Trang 20
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T.1 : Đức vua hắc ám. - 2018. - 402tr.
Ký hiệu môn loại: 813.6/TR400L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040221
Kho Mượn: MV.059578-59579
19/. CLARE, CASSANDRA. Trò lừa xảo quyệt / Cassandra Clare ; Nguyễn Mỹ Ngọc. - Tp. Hồ Chí
Minh: Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm
T.2 : Đức vua hắc ám. - 2018. - 557tr.
Ký hiệu môn loại: 813.6/TR400L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040220
Kho Mượn: MV.059580-59581
20/. Cuộc phiêu lưu đến thời trung cổ : Truyện tranh / Linda Bailey, Bill Slavin ; Nguyễn Thị Vân
Thanh dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 48tr. : tranh màu ; 28cm. - (Úm ba na! Vừng ơi, mở ra!)
Ký hiệu môn loại: 813/C514P
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033231-33232
21/. Dạo này cậu có ổn không ? / Nếu radio. - H. : Lao động, 2018. - 216tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.922840808/D108N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040234
Kho Mượn: MV.059558-59559
Kho lưu động: LD.024970-24971
22/. ĐOÀN TRỌNG HUY. Nguyễn Tuân - Bậc kỳ tài sáng láng văn chương : Chân dung nghệ thuật /
Đoàn Trọng Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 291tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 265-285. - Thư mục: tr. 286-287
Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu của tác giả về nhà văn Nguyễn Tuân với một cái nhìn toàn
diện, từ góc độ nghệ thuật văn chương như ngôn từ, nghệ thuật không gian, phong cách nghệ thuật mà
còn khái quát cả về mỹ học như là những quan điểm về cái đẹp chi phối đời văn Nguyễn Tuân...
Ký hiệu môn loại: 895.922332/NG527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040222
Kho Mượn: MV.059518-59519
23/. Đuôi dài một chút thì vui, nhưng ngắn một chút thì tui an toàn : Truyện tranh / Truyện, tranh:
Hideo Kiso ; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 28tr. ; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm. Ehon
Nhật Bản. Dành cho trẻ em từ 2-8 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Đ515D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033136-33137
24/. EVANOVIC, JANET. Tai tiếng = Notorious nineteen : Tiểu thuyết / Janet Evanovic ; Tố Uyên
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 347tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 813.54/T103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040219
Kho Mượn: MV.059574-59575
25/. EVANOVICH, JANET. Nóng bỏng / Janet Evanovich ; Thảo Trần, Thiều Quang dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 370tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 813.54/N431B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040215
Kho Mượn: MV.059572-59573
26/. FARNESI, GIORGIA. Thế giới đầy phép màu của giáng sinh / Giorgia Farnesi ; Diệu hương dịch.
- H. : Mỹ thuật, 2017. - 32tr. : tranh màu ; 28cm
Ký hiệu môn loại: 853/TH250G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016312-16313
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033220-33221
27/. FOURMENT, CAROLINE. Bà mẹ tội đồ / Caroline Fourment ; Mít Đặc dịch. - H. : Thế giới, 2018.
- 127tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843.92/B100M
Trang 21
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039947
Kho Mượn: MV.059030-59031
Kho lưu động: LD.024954-24955
28/. GRANDI, PICCOLE. 101 Truyện kể về động vật / Piccole Grandi ; Vân Anh dịch ; Qúy Thao hiệu
đính. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 123tr. ; 27cm. - (Tủ sách vàng cho con)
Ký hiệu môn loại: 863/M458T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033219
29/. GULIK, ROBERT VAN. Ngự châu án : Tiểu thuyết trinh thám / Robert van Gulik ; Tùng Vũ dịch. H. : Văn học, 2018. - 323tr. ; 21cm. - (Địch Công kỳ án)
Ký hiệu môn loại: 839.3164/NG550C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040212
Kho Mượn: MV.059526-59527
Kho lưu động: LD.024948-24949
30/. HOÀNG ĐĂNG KHOA. Phiêu lưu chữ : Phê bình văn học / Hoàng Đăng Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 253tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bình luận về bút pháp, phong cách nghệ thuật... của một số nhà thơ, nhà văn đương
thời Ký hiệu môn loại: 895.92209004/PH309L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010583
Kho Mượn: MV.059586-59587
31/. HOÀNG KHÁNH DUY. Hoàng hôn màu đỏ / Hoàng Khánh Duy. - H. : Văn học, 2018. - 200tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/H407H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040233
Kho Mượn: MV.059560-59561
Kho lưu động: LD.024972-24973
32/. HOUCK, COLLEEN. Hành trình của hổ : Phần 3 series tình hổ / Colleen Houck ; Phan Hoàng Hà
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 679tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.54/H107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040229
33/. KENEALLY, THOMAS. Danh sách của Schindler / Thomas Keneally ; Nham Hoa dịch. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 479tr. ; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Schindler's list
Ký hiệu môn loại: 823.3/D107S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010582
Kho Mượn: MV.059588-59589
34/. Lá thư gửi bố : Truyện tranh / Lời: Wakako Nariyuki ; Tranh: Satoshi Iriyama ; Dịch: Anh Chi. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 80tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/L100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017935-17936
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033204-33205
35/. LÊ ĐÌNH CÚC. Truyện Kiều - Thân phận con người và những tín hiểu của văn học hiện đại / Lê
Đình Cúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 286tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92212/TR527K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040227
Kho Mượn: MV.059520-59521
36/. LÊ HUY BẮC. Franz Kafka - Người tẩy não nhân loại : Chuyên luận / Lê Huy Bắc. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 316tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những đóng góp của đại văn hào Franz
Kafka cho nền văn học thế giới
Ký hiệu môn loại: 833.912/FR105Z
Kho Đọc: VV.010586
Trang 22
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Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059584-59585
37/. MA VĂN KHÁNG. Bãi vàng và những chuyện tình nho nhỏ : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. H. : Phụ nữ, 2018. - 249tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/B103V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024946-24947
38/. Mèo Pete tớ yêu đôi giày trắng / James Dean tranh ; Eric Litwin lời; Mô Chi dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 33tr. : ảnh, màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 813/M205P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018051-18052
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033237-33238
39/. Mèo Pete và cặp kính râm kỳ diệu / Kimberly, James Dean tranh ; Bồ Câu dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 33tr. : ảnh, màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 813/M205P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017997-17998
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033239-33240
40/. MI TAGAWA. Cỏ phụ tử / Mi Tagawa ; Yên An dịch. - Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng. - 18cm
T.5. - 2018. - 193tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/C400P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016794-16795, LDTN.017925-17926
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032371-32372, TN.033118-33119
41/. MORPURGO, MICHAEL. Bố Gấu của tôi / Michael Morpurgo ; Felicita Sala minh họa ; Ngọc Thư
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 64tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)
Ký hiệu môn loại: 823/B450G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017939-17940
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033208, TN.033210
42/. MORPURGO, MICHAEL. Dấu lửa trong mơ / Michael Morpurgo ; Gemma O'Callaghan minh họa
; Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 64tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)
Ký hiệu môn loại: 823/D125L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017937-17938
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033206-33207
43/. NAM CAO. Đời thừa : Truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2018. - 230tr. ; 21cm. - (Danh tác
Việt Nam)
Ký hiệu môn loại: 895.92232/Đ462T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040223
Kho Mượn: MV.059564, MV.059600
Kho lưu động: LD.024976-24977
44/. NGỌC HOÀI NHÂN. Mình thương nhau nhé cuộc đời : Thơ - Tản văn / Ngọc Hoài Nhân, Thúy
Nhân. - H. : Văn học, 2018. - 193tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/M312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040224
Kho Mượn: MV.059546-59547
45/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Lá ngọc cành vàng / Nguyễn Cồng Hoan. - H. : Văn học, 2018. - 195tr. ;
21cm. - (Danh tác Việt Nam)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/L100N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024960-24961
46/. NGUYỄN MẪN. Ấn tượng văn chương Phương Nam : Biên khảo / Nguyễn Mẫn. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 266tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922090034/Â121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040228
Kho Mượn: MV.059522-59523
Trang 23
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47/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh họa: Đỗ
Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 282tr. : minh họa ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH506M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017993-17994
48/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Đảo mộng mơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa. Tái bản lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 254tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ108M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017991-17992
49/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 180tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/H100Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017987-17988
50/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Ngồi khóc trên cây : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường
minh họa. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 344tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG452K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017989-17990
51/. NGUYỄN THỊ MINH THÁI. Ngắn & rất ngắn : Tập truyện / Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị
Hậu. - H. : Văn hóa - Văn nghệ, 2018. - 140tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG115V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040133
Kho Mượn: MV.059444, MV.059569
Kho lưu động: LD.024663-24664
52/. NGUYỄN THU HẰNG. Đảo thức : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thu Hằng. - H. : Thanh niên, 2018. 239tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040235
Kho Mượn: MV.059556-59557
Kho lưu động: LD.024978-24979
53/. Những chuyện về mèo : Truyện tranh / Yoko Imoto ; Ume-chan dịch. - H. : Lao động, 2018. - 32tr.
: tranh, màu ; 25cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 新装版ねこの絵本
Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017945-17946
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033142-33143
54/. NOSOV, NIKOLAY. Biệt đội khoác lác / Nikolay Nosov ; Minh họa: Ivan Semyonov ; Nguyễn
Quỳnh Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 128tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+)
Tên sách tiếng Nga: Fantazeri
Ký hiệu môn loại: 891.73/B308Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018015-18016
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033116-33117
55/. PHẠM NGỌC HIỀN. Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975 : Tiểu thuyết cách mạng xuất bản ở miền
bắc / Phạm Ngọc Hiền. - In lần thứ ba, có sửa chữa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 413tr. ; 21cm
Tóm tắt: Văn hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.922309/T309T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040239
Kho Mượn: MV.059552-59553
Kho lưu động: LD.024944-24945
56/. PHÀN LẠC. Vương bất kiến vương / Phàn Lạc ; Oải Hương Tím dịch. - H.: Văn học. - 21cm
T.2 : Câu hồn ngọc. - 2017. - 328tr.
Trang 24
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Ký hiệu môn loại: 895.136/V561B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040231
Kho Mượn: MV.059565-59566
57/. PHÀN LẠC. Vương bất kiến vương / Phàn Lạc ; Oải Hương Tím dịch. - H.: Văn học. - 21cm
T.3 : Hổ phù lệnh. - 2017. - 328tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/V561B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040230
Kho Mượn: MV.059567
58/. ROVERE, MAXIME. Bác sĩ Jekyll và ông Hyde / Nguyên tác: Robert Louis Stevenson ; Kể:
Maxime Rovere ; Minh hoạ: Sébastien Mourain ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 53tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)
Tên sách tiếng Pháp: Docteur Jekyll et mister Hyde
Ký hiệu môn loại: 843/B101S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033134-33135
59/. Sài Gòn, những biểu tượng / Du Tử Lê, Huỳnh Như Phương, Phạm Công Luận.... - Tp. Hồ Chí
Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 184tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp bài viết của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhạc sĩ, họa sĩ,
kiến trúc sư, nhà quy hoạch... của nhiều thế hệ khác nhau từ trước 1975 đến nay để chắt lọc những
chiêm nghiệm và ấn tượng của họ về những nét cũ và mới trong những biểu tượng văn hóa vật thể và
tinh thần của Sài Gòn
Ký hiệu môn loại: 895.9228340808/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010585
Kho Mượn: MV.059582-59583
60/. Sáu bí quyết trở thành đứa trẻ tuyệt vời / Munro Leaf ; Bun Chíp dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 105tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp cho các em thiếu nhi 6 bí quyết về cách sống để trở thành những đứa trẻ
tuyệt vời
Ký hiệu môn loại: 813/S111B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018036-18037
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033120-33121
61/. SINH VẬT HAY QUÊN. Mọi chuyện là lỗi của em : Tập truyện ngắn / Sinh Vật Hay Quên. - H. :
Nxb. Hà Nội, 2018. - 274tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M428C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040134, VN.040237
Kho Mượn: MV.059568
62/. STRAYED, CHERYL. Hoang dã : Hành trình tìm lại mình trên đường mòn Pacific Crest / Cheryl
Strayed ; Quế Chi dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 385tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Wild
Ký hiệu môn loại: 813.6/H407D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010584
63/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.9. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059542-59543
Kho lưu động: LD.024952-24953
64/. Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai / Diệp Lạc Vô Tâm, Lan Hương dịch. - H.: Văn học. - cm
T.1. - 2018. - 394tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/S462K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040217
Kho Mượn: MV.059544-59545
Trang 25
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65/. Sợi khói mỏng lạc giữa trần ai / Diệp Lạc Vô Tâm, Lan Hương dịch. - H.: Văn học. - cm
T.2. - 2018. - 412tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/S462K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040238
Kho Mượn: MV.059554-59555
66/. THIÊN ANH. Đàn bà đừng khóc khi yêu : Tản văn / Thiên Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 166tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/Đ105B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040218
Kho Mượn: MV.059576-59577
Kho lưu động: LD.024950-24951
67/. Thỏ con biết lắng nghe : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi / Cori Doerrfeld ; Hà Tiến
dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 813/TH400C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017947-17948
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033146-33147
68/. TRẦN NGỌC VƯƠNG. Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung / Trần Ngọc Vương. - H.
: Thông tin và Truyền thông, 2018. - 478tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu nội dung văn chương Việt Nam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17. Những đặc
điểm mang tính quy luật của sự phát triển văn học nhìn nhận qua sáng tác của một số tác giả: Nguyễn
Trãi, Nguyễn Khuyến, Tản Đà...
Ký hiệu môn loại: 895.92209001/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040216
69/. Trên đôi chân của cha - Chim cánh cụt hoàng đế nuôi con : Truyện tranh / Yoko Imoto ; Umechan dịch. - H. : Lao động, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 26cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: とうさんのあしのうえで, Văn học thiếu nhi
Tóm tắt: Nhật Bản
Ký hiệu môn loại: 895.63/TR254Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017953-17954
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033150-33151
70/. TRƯƠNG ANH NGỌC. Hẹn hò với Paris : Tản văn / Trương Anh Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. 315tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/H203H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040211
Kho Mượn: MV.059540-59541
Kho lưu động: LD.024968-24969
71/. TUỆ AN. Mảnh trời có lá cờ bay / Tuệ An. - H. : Kim Đồng, 2018. - 172tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Văn
học tuổi hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/M107T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017927-17928
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033196-33197
72/. TỪ KẾ TƯỜNG. Bài hát thần tiên : Truyện dài / Từ Kế Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn
nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 112tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B103H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018009-18011
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033112-33113
73/. TỪ KẾ TƯỜNG. Suối mây hồng : Truyện dài / Từ Kế Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 112tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/S515M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018012-18014
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033114-33115
Trang 26
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74/. URIS, LEON. Exoous đường về đất hứa : Tiểu thuyết / Leon Uris ; Khải Văn dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 662tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.43/E207-O
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010589
75/. VÕ THU HƯƠNG. Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa? : Tạp văn / Võ Thu Hương. - H. : Lao động
Xã hội, 2018. - 232tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/B105Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040225
Kho Mượn: MV.059570-59571
Kho lưu động: LD.024958-24959
76/. VŨ MINH ĐỨC. Thư gửi con - Bao giờ cho hết yêu thương / Vũ Minh Đức, Trần Thị Hồng An. Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 119tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92264/TH550G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017915-17917
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033182-33183
77/. VY CẦM. Càng trưởng thành, càng cô đơn : Truyện ngắn / Vy Cầm. - H. : Dân trí, 2018. - 212tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/C106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040232
Kho Mượn: MV.059562-59563
Kho lưu động: LD.024974-24975
78/. WATARU WATARI. Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên sai lầm / Wataru Watari ;
Ponkan minh họa ; Thảo Aki dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 2000cm
T.3. - 2018. - 418r.
Ký hiệu môn loại: 895.63/CH527T
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059725-59726
79/. WENZEL, BRENDAN. Ai cũng nhìn thấy chú mèo / Brendan Wenzel ; Phan Điều dịch. - H. : Phụ
nữ, 2018. - 34tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ đề cao sự quan sát, trí tò mò và sức tưởng tượng của các bé. Tác
giả đã giúp độc giả thấy được muôn hình muôn vẻ của một chú mèo, cũng như hiểu được rằng những
thứ ta nhìn thấy sẽ thay đổi tùy theo góc nhìn của chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 813/A103C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033128-33129
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. MACRON, EMMANUEL. Các mạng / Emmanuel Macron, Đàm Minh Thủy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 255tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những kiến giải và giải pháp về tất cả các lĩnh vực của đời sống: từ việc làm,
kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đến môi trường, ngoại giao, quân sự và cải tổ cơ cấu hành chính.
Đặc biệt, một quan điểm xuyên suốt của Macron trong "Cách Mạng" là số mệnh nước Pháp gắn liền
với khả năng hồi phục sức mạnh của Liên minh châu Âu
Ký hiệu môn loại: 944.08412092/C102M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040245
2/. Người tài làng Bùng = The genius of Bung village / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Minh họa: Lê Minh
Hải. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - (Tủ sách Danh nhân Việt Nam - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 959.7027092/NG558T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033229-33230
3/. Người xây cổng thành Vũ Hữu = The gate builder / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Minh họa: Lê Minh
Hải. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 21x24cm. - (Tủ sách Danh nhân Việt Nam - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 959.7026092/NG558X
Kho lưu động: LDTN.017408-17409, LDTN.017914
Trang 27
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032477-32478
4/. PHẠM DƯƠNG MỸ THU HUYỀN. Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ
XX đến năm 1930 / Phạm Dương Mỹ Thu Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2018. - 153tr. ;
21cm
Tóm tắt: Tái hiện những sự kiện, những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời cách mạng của
Tôn Đức Thắng, cũng như mối quan hệ giữa Tôn Đức Thắng với quần chúng công nhân Sài Sòn - Chợ
Lớn đầu thế kỉ XX nói riêng và phong trào công nhân Việt Nam nói chung
Ký hiệu môn loại: 959.704092/T454Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040240
Kho Mượn: MV.059528-59529
Kho lưu động: LD.024990-24991
5/. PUTIN, VLADIMIR VLADIMIROVICH. Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười : Sách
tham khảo / V. Putin ; Lê Thế Mẫu tuyển chọn, biên dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 408tr. ;
21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói và bài viết của Tổng thống Nga V. Putin về nước Nga và thế giới
đang thay đổi sau 100 năm Cách mạng Tháng Mười; bảo vệ và phát huy các di sản của Cách mạng
Tháng Mười Nga; khẳng đinh vai trò đi đầu của nước Nga trong cuộc đấu tranh vì một trật tự thế giới
mới công bằng và dân chủ
Ký hiệu môn loại: 947.08/N557N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040190
Kho Mượn: MV.059530-59531
6/. SONG THÀNH. Nguyễn Aí Quốc ở quảng châu (1924 - 1927 ) / Song Thành, Phạm Hồng Chương,
Lê Văn Tích.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 239tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày hoạt động của Nguyễn Aí Quốc, từ mở lớp huấn luyện chính trị,
thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, ra báo Thanh niên cho đến những hoạt động của người
trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Ký hiệu môn loại: 959.703092/NG527A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040242
Kho Mượn: MV.059538-59539
Kho lưu động: LD.024984-24985
7/. Truyện tranh lịch sử Việt Nam / Nguyễn Văn Thảo lời ; Hải Linh tranh ; Chương Thâu cố vấn. - H.:
Dân trí. - 24cm
T.7 : Đất nước Vạn Xuân. - 2017. - 23tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7013/TR527T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033224-33225
8/. TRẦN VĂN LƯU. Văn nghệ & kháng chiến qua ống kính Trần Văn Lưu / Nguyễn Huy Thắng, Trần
Chính Nghĩa b.s.. - H. : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 30cm
Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện những khía cạnh riêng để không giống ai cũng như không cho ai
bắt chước được, nghệ sĩ nhiếp ảnh biến những cảnh sắc tầm thường của thiên nhiên, những cử động
thoáng qua của sự vật thành những bức tranh nghệ thuật khêu gợi và linh động vô cùng. Hơn nữa nghệ
sĩ còn dàn trải được bản sắc, truyền lan được rung động, tóm lại đã đóng dấu được thiên tài vào tác
phẩm đặc biệt của mình.”
Ký hiệu môn loại: 959.7041022/V115N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010591
9/. WEATHERFORD, JACK. Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại / Jack Weatherford
; Võ Phương Lonh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 428tr. ; 24cm
Tóm tắt: Câu chuyện về Thành Cát Tư Hãn và đế chế của ông rất thú vị và đáng để kể lại. Từ
thời thơ ấu gian khó của Thành Cát Tư Hãn đến quá trình xây dựng đế chế thương mại đầu tiên, cho
đến sự kết nối chặt chẽ với các lục địa châu Âu và châu Á, quyển sách Thành Cát Tư Hãn Và Sự Hình
Thành Thế Giới Hiện Đại sẽ kể lại câu chuyện có thật về vị hoàng đế này.
Ký hiệu môn loại: 950.21092/TH107C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010590
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10/. YUKICHI, FUKUZAWA. Bàn về văn minh / Fukuzawa Yukichi ; Lê Huy Vũ Nam, Nguyễn Anh
Phong ; Nguyên Ngọc giới thiệu. - H. : Thế giới, 2018. - 443tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách khích lệ cả tinh thần quốc gia lẫn tinh thần cá nhân, ngợi ca xu hướng tự
do của khu vực tư nhân. 'Đọc vị' một cách sâu sắc các hình thái xã hội chậm tiến khác nhau đang vật
lộn trên con đường phát triển, Fukuzawa Yukichi đã sáng suốt dự báo và khẳng định mô hình văn minh
phương Tây như một con đường bắt buộc phải theo cho mọi quốc gia muốn tiến tới văn minh, tiến bộ;
đồng thời, giúp độc giả nhận chân những giá trị tốt đẹp nhất, những giá trị vĩnh cửu, mà một quốc gia,
một thể chế có thể đem đến cho mỗi con người.
Ký hiệu môn loại: 952.031/B105V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040241
Kho Mượn: MV.059536-59537
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. CHRISTINE MARI INZER. Tokyo du hí : Nhật kí bằng tranh của một teen girl đến xứ sở của những
trào lưu thời trang, Toilet công nghệ cao và Quán cà phê hầu gái / Christine Mari Inzer ; Nguyễn Bảo
Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 127tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Mùa hè trước năm 16 tuổi, cô gái người Mĩ gốc Nhật Christine Inzer quyết định một
mình lên đường về thăm quê hương Nhật Bản. Thông qua những bức vẽ, hình ảnh và những đoạn suy
tư cuốn hút, Christine đã đưa chúng ta lên chuyến hành trình đi khắp nước Nhật hiện đại. Cô ấy khám
phá trung tâm thời trang ở Harajuku, đuổi theo geisha ở Kyoto và ăn một bữa sushi ngon nhất trần đời
ở Tsukiji.
Ký hiệu môn loại: 915.213504/T428Y
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018033-18035
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033100-33101
2/. ĐÀO HUY ĐẠT. Tiến trình cận đại hóa Trung Quốc qua phong trào Dương Vụ và phong trào Duy
Tân (1861 - 1898 ) / Đào Huy Đạt. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 420tr. ; 21cm
ĐTTS : Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc định chính sách hiểu rõ hơn những vấn đề thực tế của
cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc và sự nghiệp đổi mới Việt Nam hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 915.035/T305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040244
Kho Mượn: MV.059532-59533
Kho lưu động: LD.024988-24989
3/. MISHUKOVA, DARIA. Việt Nam đất nước con rồng cháu tiên / Daria Mishukova. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2018. - 252tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách góp phần phát triển du lịch Việt Nam thông qua việc giới thiệu về đất nước,
văn hóa và con người Việt Nam đến với nhân dân Nga và bạn bè trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 915.97/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040243
Kho Mượn: MV.059534-59535
Kho lưu động: LD.024986-24987
CHÍNH TRỊ
1/. Cộng đồng ASEAN sau năm 2015 và sự tham gia của Việt Nam / Nguyễn Văn Hà (ch.b.), Trần
Khánh, Võ Xuân Vinh.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 215tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Tóm tắt: Tìm hiểu về cộng đồng ASEAN vào năm 2015; đánh giá những nội dung chủ yếu và
triển vọng thực hiện cộng đồng ASEAN và ba trụ cột sau năm 2015; sự tham gia của Việt Nam trong
cộng đồng ASEAN cùng những cơ hội, thách thức và các giải pháp để Việt Nam hội nhập có hiệu quả
trong cộng đồng ASEAN
Ký hiệu môn loại: 327.59/C455Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040180
Kho Mượn: MV.059685-59686
2/. DAGEN, DAVID. 5 bài học kinh doanh đắt giá : Từ chiến dịch tranh cử tổng thống của một doanh
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nhân Donald Trump / David Dagen ; Phạm Nguyễn Thu Linh dịch. - H. : Tài chính, 2018. - 77tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ tập trung vào nghiên cứu những chiến lược marketing căn bản mà
Trump đã sử dụng nhằm lèo lái chiến dịch tranh cử của mình, và khám phá tại sao những chiến lược đó
lại thành công rực rỡ, đặc biệt là chiến lược thu hút chú ý bằng mọi giá, nắm rõ mọi nhân tố trong cuộc
chơi, duy trì một thương hiệu độc đáo và nhất quán, thống trị truyền thông, và áp dụng một tuyên bố sứ
mệnh đơn giản và rõ ràng
Tóm tắt: Trình bày tóm tắt tác phẩm "Của cải của các quốc gia" như: hiệu quả kinh tế và
cácĐKCB:
nhân tố của
sản xuất, tích luỹ tư bản, phát triển kinh tế, lý thuyết và chính sách kinh
Khoquá
Đọc:trình
VN.040163
Số
tế, vai trò củaKho
chính
phủ.MV.059661-59662
Đồng thời, tóm lược tác phẩm "Lý thuyết về cảm nhận đạo đức" nhằm
Mượn:
tìm cách khám
phá
hiệuLD.024873-24874
môn loại: 324.973/N114B
Kho
lưuKý
động:
3/. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng - Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn
văn, phát biểu khai mạc, bế mạc dành cho Đảng uỷ / Nguyễn Phương tuyển chọn, hệ thống. - H. : Thế
giới, 2018. - 367tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Các bài diễn văn, phát
biểu các cấp uỷ Đảng thường dùng. Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá
XII). Quy định về đánh giá, xếp loại, giám sát, xử lý kỷ luật đảng viên
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010540
4/. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN. Việt Nam - Lào: Sự gắn bó xuyên thời gian : Những nét tương đồng về
chính trị, lịch sử, văn hóa từ cổ đại đến hiện đại / Nguyễn Phương Liên ; Pouykham Phengbounheuang
dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 394tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những điểm tương đồng trong truyền thuyết lập quốc của hai nước Việt Nam
và Lào; cơ sở hình thành sự đoàn kết qua những nét tương đồng trong văn hoá dân gian, lịch sử dựng
nước gắn liền với giữ nước của Việt Nam và Lào; sự gắn bó của hai nước trong cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
Ký hiệu môn loại: 327.5970594/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040176
5/. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Pakistan những năm đầu thế kỷ XXI và xu hướng phát
triển : Sách chuyên khảo / Ngô Xuân Bình (ch.b.), Nguyễn Bình Giang, Lê Thị Hằng Nga.... - H. : Khoa
học xã hội, 2018. - 267tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
Tóm tắt: Trình bày những nhân tố tác động, sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Pakistan từ
đầu thế kỷ XXI và xu hướng phát triển chính sách đối ngoại của quốc gia này
Ký hiệu môn loại: 327.5491/S550Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040178
Kho Mượn: MV.059689-59690
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. PHẠM NGỌC ANH. Đường cách mệnh - Giá trị lý luận và thực tiễn / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn
Minh Khoa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 376tr. ; 21cm
Thư mục: tr.368-373
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp gần 30 bài viết của các cán bộ, giảng viên giảng dạy bộ môn Tư
tưởng Hồ Chí Minh tại một số học viện, trường đại học, trường chính trị tỉnh ủy
Ký hiệu môn loại: 335.4346/Đ561C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040162
Kho Mượn: MV.059665-59666
KINH TẾ
1/. BUTLER, EAMONN. Của cải của các quốc gia và lí thuyết về cảm nhận đạo đức rút gọn / Eamonn
Butler ; Phạm Nguyên Trường dịch. - H. : Tri thức, 2018. - 146tr. ; 21cm
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bản chất của đạo đức và một số trích dẫn từ các tác phẩm của Adam Smith
Tóm tắt: Giới thiệu 21 nguyên tắc hài hước, đơn giản nhưng thực tiễn và hiệu quả về đầu
tư được
đúc kết
13 năm
kinh nghiệm quản lý thành công của tác giả: so sánh khả năng sinh lợi
KhotừĐọc:
VN.040166
Số
ĐKCB:
giữa đầu tư cổ
phiếu
với MV.059679-59680
trái phiếu; hướng dẫn từng bước cụ thể quá trình chọn cổ phiếu; chỉ ra
Kho
Mượn:
cách đầu tư có lợi Ký hiệu môn loại: 339.31/C501C
2/. DƯƠNG VĂN AN. Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Kinh
nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / Dương Văn An. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 312tr. ;
21cm Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí thuyết về chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI). Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả
năng ứng phó với chuyển giá của một số quốc gia trên thế giới trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 338.709597/CH527G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040167
Kho Mượn: MV.059677-59678
3/. Điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam với các nước GMS là thành viên của ASEAN
trong bối cảnh mới / Nguyễn Duy Dũng (ch.b.), Lê Hoàng Anh, Phan Cao Nhật Anh.... - H. : Khoa học
xã hội, 2018. - 205tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh quốc tế mới tác động đến điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của
Việt Nam với các nước GMS; điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam với các nước Lào,
Campuchia, Myanmar, Thái Lan và định hướng, giải pháp điều chỉnh quan hệ hợp tác kinh tế của Việt
Nam với các nước GMS trong giai đoạn 2015 - 2025
Ký hiệu môn loại: 337.597059/Đ309C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040179
Kho Mượn: MV.059687-59688
4/. HA-JOON CHANG. Cẩm nang kinh tế học = Economics: The user's guide / Ha-Joon Chang ;
Nguyễn Tuệ Anh dịch ; Nguyễn Đôn Phước h.đ.. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 452tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bàn về kinh tế học, nền kinh tế là gì, bằng cách nào nền kinh tế phát triển như ngày
hôm nay, và những cách khác nhau để tìm hiểu kinh tế học và ai là những tác nhân kinh tế chính. Thảo
luận cách hiểu về thực tiễn của nền kinh tế thế giới
Ký hiệu môn loại: 330/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010552
5/. HUỲNH THANH ĐIỀN. Kiến tạo môi trường khởi nghiệp / Huỳnh Thanh Điền. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2018. - 110tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về trọng tâm của chính sách kiến tạo xoay quanh vai trò của quản lý
nhà nước, giáo dục và gia đình
Ký hiệu môn loại: 330/K305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040164
Kho Mượn: MV.059659-59660
6/. Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển ở một số đảo trên vùng biển Việt Nam / Trần Đình Lân
(ch.b.), Nguyễn Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Thu.... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. 454tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về: Cơ sở tiếp cận và phương pháp lượng giá kinh tế các hệ sinh
thái biển ven đảo; Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển ở vùng đảo Bạch Long Vĩ - Thành phố Hải
Phong; Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển ở vùng đảo Cồn cỏ - Tỉnh Quảng Trị...
Ký hiệu môn loại: 333.95609597/L561G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010553
7/. LYNCH, PETER. Đánh bại phố Wall / Peter Lynch, John Rothchild ; Nguyễn Thị Phương dịch. - H.
: Lao động, 2018. - 523tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Beating the street

Trang 31
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nhất dành cho các nhà đầu tư cá nhân
Ký hiệu môn loại: 332.6322/Đ107B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040175
8/. POPPER, NATHANIEL. Digital gold - Rủ nhau lên mạng đào vàng : Bitcoin và chuyện hậu trường
của những người đã âm thầm làm nên cuộc cách mạng tiền tệ đương thời / Nathaniel Popper ; Dịch:
Thu Giang, Minh Thu ; H.đ.: Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hòa. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. 391tr. ; 24cm
Tóm tắt: Kể về sự ra đời và phát triển của công nghệ bitcoin qua con mắt của các nhân vật
trung tâm trong trào lưu này, như nhà triệu phú người Argentina, một doanh nhân Trung Quốc, cặp anh
em sinh đôi nổi tiếng Tyler và Cameron Winklevoss, hay thậm chí là nhà phát minh bí ẩn của chính
bitcoin, Satoshi Nakamoto
Ký hiệu môn loại: 332.402854678/D309-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010547
9/. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả = National
technical regulation on energy efficiency buildings. - H. : Xây dựng, 2018. - 34tr. : bảng ; 31cm
ĐTTS ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phụ lục: tr. 26-34
Tóm tắt: Giới thiệu quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng
hiệu quả (QCVN 09: 2017/BXD) bao gồm những quy định chung; những quy định kỹ thuật về lớp vỏ
che công trình, thông gió và điều hoà không khí... ; quy định về quản lý và tổ chức thực hiện
Ký hiệu môn loại: 333.7962170218597/QU600C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024863-24864
10/. SUNDARARAJAN, ARUN. Nền kinh tế chia sẻ : Sự kết thúc của việc làm, và sự trỗi dậy của chủ
nghĩa tư bản dựa trên đám đông / Arun Sundararajan ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 350tr. : hình vẽ ; 23cm
Tóm tắt: Phân tích, giải thích những nguyên nhân căn bản, sự trỗi dậy của kinh tế chia sẻ và hệ
quả tác động lên kinh tế, luật pháp, lực lượng lao động qua những nghiên cứu sâu, rộng của tác giả từ
nhiều hãng tên tuổi: Airbnb, Lyft, Uber, Etsy, TaskRabbit
Ký hiệu môn loại: 330/N254K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010551
11/. Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ (ch.b.), Võ Thị Lan, Hà Văn Sơn, Nguyễn Duy
Ngọc Phương. - H. : Tài chính, 2018. - 307tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách vừa trình bày những vấn đề cơ bản, nền tảng của phương pháp thống kê
vừa thể hiện tính triết lí khoa học và các khả năng ứng dụng thực tiễn của các phương pháp nghiên cứu
hiện đại đặc biệt hữu dụng cho học sinh cao học, nghiên cứu sinh và những bạn đọc quan tâm đến
nghiên cứu kinh tế, kinh doanh
Ký hiệu môn loại: 330/TH455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010550
12/. Tuyển tập đề thi olympic đại lí : 30 tháng 4 lần thứ XXIV - 2018. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2018. - 418tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 330.9597/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010549
PHÁP LUẬT
1/. Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính,
kinh tế, lao động từ năm 2007 - 2018. - H. : Lao động, 2018. - 407tr. ; 28cm
Tóm tắt: Tập hợp các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự,
dân sự, hành chính và kinh tế - lao động từ năm 2007-2018
Ký hiệu môn loại: 349.597/C101N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010542
2/. Cẩm nang dành cho giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp & các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp / Hệ thống: Hữu Đại, Vũ Tươi. - H. : Lao động, 2018. - 389tr. ; 28cm
Trang 32
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Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiêt về đăng ký doanh nghiệp. Các nghị quyết, chị thị hướng dẫn của
Đảng, Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hiểu quả doanh nghiệp. Qui định mới nhất về kinh
doanh thương mại. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ký hiệu môn loại: 346.5970702638/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010541
Kho lưu động: LD.025009
3/. Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương năm 2018. - H. : Lao động, 2018. - 403tr. : bảng ;
28cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động, các nghị định, thông tư mới nhất hướng dẫn thi
hành luật lao động, thực hiện chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương, thưởng đối với công chức,
viên chức và người lao động, thực hiện thương lượng tập thể, thoả ước, giải quyết tranh chấp lao động
Ký hiệu môn loại: 344.597012102638/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010543
4/. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2018 : Các quy định mới về quản lý tài chính, ngân sách
trong các đơn vị hành chính sự ngiệp / Vũ Tươi hệ thống. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2017. - 399tr. ; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2018 và văn bản hướng dẫn
thực hiện. Quy định về công khai ngân sách và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện ngân sách. Quy
định về quản lý tài chính, thanh, quyết toán vốn đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước
Ký hiệu môn loại: 343.59703402638/H250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010544
Kho lưu động: LD.025007
5/. Hỏi - đáp pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn / Hoàng Trung Thông, Nguyễn
Thu Hiền ch.b.. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Hỏi - đáp về biện pháp giáo dục tại xã,
phường, thị trấn. Phần 2: Văn phạm quy phạm pháp luật quy định về việc áp dụng biện pháp giáo dục
tại xã, phường, thị trấn...
Ký hiệu môn loại: 349.59702638/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024885-24886
6/. PHẠM THANH BÌNH. Cẩm nang khởi kiện và theo kiện vụ án dân sự / Phạm Thanh Bình. - H. :
Công an nhân dân, 2018. - 378tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là một cẩm nang bổ ích cho những người tham gia vào quá trình giải quyết
vụ án dân sự và đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này...
Ký hiệu môn loại: 347.597072/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040168
Kho lưu động: LD.025032-25033
7/. PHẠM THỊ THOA. Hỏi - đáp luật tố tụng hình sự năm 2015 / Phạm Thị Thoa (ch.b.), Nguyễn Việt
Hà, Bùi Văn Duy, Lê Trọng Tài. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 375tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 236 câu hỏi đáp với nội dung giải thích, phân tích ngắn gọn, dễ hiểu, trình
bày khoa học theo những quy định mới về luật tố tụng hình sự năm 2015
Ký hiệu môn loại: 347.597/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040165
Kho Mượn: MV.059681-59682
Kho lưu động: LD.024871-24872
8/. Vật quyền trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại / Nguyễn Minh Oanh (ch.b.), Nguyễn Văn Hợi,
Lê Đăng Khoa.... - H. : Công an nhân dân, 2018. - 383tr. ; 19cm
Tóm tắt: Làm rõ khái niệm vật quyền trong bộ luật dân sự chính là các chế định quyền sở hữu
và các quyền khác đối với tài sản. Cung cấp những kiến thức hữu ích nhằm làm sáng tỏ bản chất của
vật quyền, sự vận dụng lý thuyết vật quyền trong việc xây dựng các chế định quyền sở hữu và các
quyền khác đối với tài sản
Ký hiệu môn loại: 346.59704/V124Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040169
Trang 33

- Thư mục thông báo sách mới
Kho Mượn: MV.059693-59694
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. TRẦN TRƯỜNG MINH. Tôn Tử binh pháp & 36 kế / Trần Trường Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2016. - 432tr. ; 24cm
Tóm tắt: Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế hay Tam thập lục sách) là một bộ sách tập hợp 36
sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và
tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách.
Ký hiệu môn loại: 355.42/T454T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010548
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. Hợp tác phòng, chống thiên tai của ASEAN trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu : Sách
chuyên khảo / Lê Phương Hoà (ch.b.), Nguyễn Huy Hoàng, Võ Xuân Vinh.... - H. : Khoa học xã hội,
2018. - 255tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Tóm tắt: Tìm hiểu về thiên tai ở khu vực Đông Nam Á trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu,
và đánh giá thực trạng, kết quả hợp tác phòng, chống thiên tai của ASEAN cùng một số gợi ý chính
sách cho Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 363.347/H466T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040173
Kho Mượn: MV.059669-59670
Kho lưu động: LD.024875-24876
2/. Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt - Trung / Nguyễn Thị Phương Hoa
(ch.b.), Nguyễn Đình Liêm, Phạm Bích Ngọc. - H. : Khoa học Xã hội, 2018. - 275tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hn lâm Khoa học xấ hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Trung Quốc
Tóm tắt: Trình bày các giải pháp, ứng phó về một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực
biên giới Việt - Trung
Ký hiệu môn loại: 363.095/M458S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024867-24868
3/. NGUYỄN HƯƠNG LINH. Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em : 15 bí kíp giúp tớ an toàn /
Nguyễn Hương Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 64tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Những kiến thức về an toàn phòng tránh bị xâm hại, phòng tránh những tình huống bị
nguy hiểm giúp các bạn nhỏ biết cách bảo vệ bản thân
Ký hiệu môn loại: 362.767/C120N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017918
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033102-33103
4/. NGUYỄN MINH KHƯƠNG. Cháy - Kỹ năng phòng và thoát nạn / Nguyễn Minh Khương. - H. : Giáo
dục, 2018. - 112tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy trong các hộ gia đình, dấu hiệu nhận biết, các bước
xử lý sự cố cháy và kỹ năng thoát nạn từ đám cháy.
Ký hiệu môn loại: 363.377/CH112K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040181
Kho Mượn: MV.059683-59684
Kho lưu động: LD.024865-24866
GIÁO DỤC
1/. BANNER, ANGELA. Ong và Kiến - các từ tiếng Anh nào có 3 chữ cái? : Giúp các bạn nhỏ làm
quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản / Angela Banner ; Thùy Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. 112tr. : tranh vẽ ; 14cm
Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ làm quen và nhận biết từ tiếng Anh đơn giản. sách có bổ sung các
từ vựng tiếng Anh cho trẻ em. Bố mẹ hãy cùng bé đọc cuốn sách này để bé có thể đến với tiếng Anh
một cách tự nhiên nhất.
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Ký hiệu môn loại: 372.21/O-431V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017506-17507
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033215-33216
2/. Kỹ năng giao tiếp / Bùi Sao b.s. ; Tranh: Trần Định. - H. : Dân trí, 2017. - 52tr. : minh họa ; 23cm. (Kỹ năng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017356-17357
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033228
3/. Kỹ năng tự bảo vệ mình / Bùi Sao b.s. ; Tranh: Trần Định. - H. : Dân trí, 2017. - 52tr. : minh họa ;
23cm. - (Kỹ năng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017362-17363
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033226
4/. Kỹ năng tự lập / Bùi Sao b.s. ; Tranh: Trần Định. - H. : Dân trí, 2017. - 52tr. : minh họa ; 23cm. (Kỹ năng cho bé)
Ký hiệu môn loại: 372.21/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017360-17361
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033227
5/. Mình ghé bến cảng Nhà Rồng = Let's visit Nha Rong harbour / Lời: Giang Anh - Moon ; Minh họa:
AM. Rab. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : bảng, tranh màu ; 21x24cm. - (Sài Gòn du ký - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/M312G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017894-17895
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033184-33185
6/. Mình ghé chợ Bến Thành = Let's visit Ben Thanh market / Lời: Giang Anh - Moon ; Minh họa: AM.
Rab. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : bảng, tranh màu ; 21x24cm. - (Sài Gòn du ký - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/M312G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017902-17903
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033190-33191
7/. Mình ghé dinh Thống Nhất = Let's visit reunification palace / Lời: Giang Anh - Moon ; Minh họa:
AM. Rab. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : bảng, tranh màu ; 21x24cm. - (Sài Gòn du ký - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/M312G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017896-17897
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033186-33187
8/. Mình ghé Địa Đạo Củ Chi = Let's visit Cu Chi tunnels / Lời: Giang Anh - Moon ; Minh họa: AM.
Rab. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : bảng, tranh màu ; 21x24cm. - (Sài Gòn du ký - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/M312G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017900-17901
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033192-33193
9/. Mình ghé Lăng Ông - Bà Chiểu = Let's visit the tomb of Le Van Duyet / Lời: Giang Anh - Moon ;
Minh họa: AM. Rab. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : bảng, tranh màu ; 21x24cm. - (Sài Gòn du ký - Song
ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/M312G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017898-17899
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033188-33189
10/. Mình ghé nhà thờ Đức Bà = Let's visit notre dame cathedral / Lời: Giang Anh - Moon ; Minh họa:
AM. Rab. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : bảng, tranh màu ; 21x24cm. - (Sài Gòn du ký - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/M312G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017904-17905
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033194-33195
11/. PAUL, KEVIN. Học khôn ngoan mà không gian nan / Kevin Paul ; Dịch: Mai Khanh, Ngọc Huyền.
- H. : Lao động Xã hội, 2018. - 356tr. ; 21cm
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Tóm tắt: Cùng với nhiều nhà nghiên cứu giáo dục tiên tiến, Kevin Paul đã rất thành công với
cuốn sách Study Smarter, Not Harder (Học khôn ngoan mà không gian nan), một cuốn chỉ dẫn rất tốt
dành cho tất cả những đối tượng cảm thấy có áp lực trong học tập. Đọc xong cuốn sách, có lẽ lúc đó
nhiều người mới thật sự hiểu thế nào là học tập. Cuốn sách giúp người đọc − người học − tìm được
đúng cách thức học tập tùy theo nội dung và thời điểm, và khám phá những loại hình trí thông minh của
chính mình.
Ký hiệu môn loại: 371.30281/H419K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040161
Kho Mượn: MV.059663-59664
12/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.1 : 07 - 08 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 372.7/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017348-17349
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033088-33089
13/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.2 : 08 - 09 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 372.7/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017346-17347
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033090-33091
14/. Luyện thi Olympic toán quốc tế / Terry Chew ; Nguyễn Thu An dịch. - H.: Thế giới. - 24cm
T.3 : 09 - 10 tuổi. - 2017. - 241tr.: hình vẽ, bảng
Ký hiệu môn loại: 372.7/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017344-17345
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033092-33093
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. CARLZON, JAN. Khoảnh khắc của sự thật : Jan Carlzon đã marketing hóa hãng hàng không
Scandinavia như thế nào ? / Jan Carlzon ; Thủy Hương dịch. - H. : Công thương, 2018. - 245tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này là tập hợp những lời chỉ dẫn, những câu chuyện và những lời khuyên
thực tiễn, mô tả các hoạt động của Carlzon tại Vingresor, cung cấp những ví dụ, những gợi ý, và trên
hết là một triết lý mới từ một người đã ở trên lằn ranh của lửa đạn thất bại và đạt được cú lội ngược
ngoạn mục trong một thời gian kỷ lục.
Ký hiệu môn loại: 387.7065485/KH408K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040174
Kho Mượn: MV.059667-59668
Kho lưu động: LD.024877-24878
2/. Chiến lược RTA của các nước Đông Á và kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Thị Ái Lâm, Nguyễn Thị
Hồng Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Hiền.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 195tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, chiến lược và xu thế phát triển RTA ở Đông Á; chiến lược tham
gia các hiệp định thương mại khu vực của Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia; so sánh chiến lược tham
gia RTA của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia
RTA
Ký hiệu môn loại: 382.95/CH305L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040177
Kho Mượn: MV.059691-59692
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. 1001 truyện cổ lừng danh thế giới : Truyện kể / Kỷ Hồng Giang ch.b. ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần
thứ 1. - H. : Công ty Văn hóa Đinh Tị; Thanh niên, 2017. - 152tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017190-17191
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033217-33218
Trang 36

- Thư mục thông báo sách mới
2/. Truyện cổ tích chọn lọc - Chú chó ngậm vàng : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033249-33250
3/. Truyện cổ tích chọn lọc - Chum vàng trời cho : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033241-33242
4/. Truyện cổ tích chọn lọc - Con chó biết nói : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033251-33252
5/. Truyện cổ tích chọn lọc - Gùi thóc thần kỳ : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033245-33246
6/. Truyện cổ tích chọn lọc - Hai anh em và ba con qủy : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033247-33248
7/. Truyện cổ tích chọn lọc - Hoàng tử trăn : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033253-33254
8/. Truyện cổ tích chọn lọc - Quỷ núi và anh nông dân : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033243-33244
9/. WADDINGTON, EMMA. Vì sao con phải xin phép và cảm ơn ? : Những thắc mắc lớn của các bạn
nhỏ về hành vi và cách ứng xử / Emma Waddington, Christopher McCurry ; Minh họa: Louis Thomas ;
Người dịch: Minh Hà. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách làm cha mẹ : Để
thấu hiểu con hơn)
Tóm tắt: Trong cuốn sách này, hai nhà tâm lí học trẻ em đã đưa ra những tình huống và câu
hỏi xoay quanh vấn đề bản sắc và sự đa dạng, mang đến cơ hội tuyệt vời để cha mẹ thảo luận cùng trẻ
về những chủ đề mà trẻ quan tâm. Cuối sách có lời giới thiệu và phần tham khảo đầy đủ nhằm hỗ trợ
và đưa ra lời khuyên giúp cha mẹ và những người chăm sóc trò chuyện đúng cách cùng trẻ
Ký hiệu môn loại: 395.1/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017975-17976
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033172-33173
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. LEAF, MUNRO. Đọc sách thật vui / Munro Leaf ; Bun Chíp dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 51tr. :
tranh, màu ; 24cm. - (Dành cho lứa tuổi 3+)
Tóm tắt: Chỉ ra cho các em nhỏ về ích lợi của việc đọc sách và chẳng phát kiến nào vĩ đại bằng
hành trình khám phá thế giới qua niềm vui đọc sách
Ký hiệu môn loại: 028.9/Đ419S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018045-18046
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033122-33123
2/. 150 câu hỏi tai sao? / Sophie Lamoureux b.s.; Lưu Thị Hương Thanh dịch. - H. : Thế giới; Công ty
Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 67tr. : tranh màu ; 23cm. - (Bách khoa thư mini)
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Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La petite encyclopédie des comment
Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức cơ bản qua 150 câu hỏi - đáp ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể về
nhiều chủ đề như: Thiên nhiên, cơ thể người, cuộc sống hàng ngày và lịch sử nhân loại... dành cho
thiếu nhi
Tóm tắt: Tập hợp những mẩu truyện ngắn về những danh nhân, các vị thiền sư và cả
những
người
Ký hiệu
môn
001/M458T
Thiếu
Nhiloại:
Mượn:
TN.033132-33133
Số ĐKCB: Kho
3/. 150 câu hỏi thế nào? / Sophie Lamoureux b.s.; Lưu Thị Hương Thanh dịch. - H. : Thế giới; Công
ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 67tr. : tranh màu ; 23cm. - (Bách khoa thư mini)
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La petite encyclopédie des comment
Tóm tắt: Tập hợp những kiến thức cơ bản qua 150 câu hỏi - đáp ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể về
nhiều chủ đề như: Thiên nhiên, cơ thể người, cuộc sống hàng ngày và lịch sử nhân loại... dành cho
thiếu nhi
Ký hiệu môn loại: 001/M458T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033130-33131
4/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố / Nguyễn Văn
Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 397tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giải đáp những câu hỏi cơ bản trong quy trình nghiên cứu khoa học như: Tại sao
nghiên cứu khoa học, thế nào là nghiên cứu khoa học, ý tưởng nghiên cứu đến từ đâu, cách tiếp cận
câu hỏi nghiên cứu...
Ký hiệu môn loại: 001.4/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040144
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. HUMBLE, JEZ. Doanh nghiệp tinh gọn : Bộ công cụ mở rộng quy mô dành cho những người
khổng lồ / Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O' Reilly ; Dịch: Minh Tú, Thúy Hiền. - H. : Công
thương, 2018. - 400tr. ; 24cm
Tóm tắt: Với cuốn Doanh nghiệp Tinh gọn, các bạn có thể nắm bắt được cách thức vận dụng
triết lý Tinh gọn trên bình diện toàn bộ doanh nghiệp để cải tiến, đổi mới hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp từ quản trị chiến lược, quản trị tài chính, quản trị hoạt động tác nghiệp, quản
lý danh mục đầu tư, đến quản lý rủi ro, tái cấu trúc bộ máy, hệ thống kinh doanh
Ký hiệu môn loại: 005.1/D408N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010538
2/. PHẠM VĂN TRUNG. Lập trình Java căn bản / Phạm Văn Trung, Phạm Văn Tho, Bùi Công Thành,
Phạm Thị Minh Hương. - H. : Xây dựng, 2018. - 168tr. : minh họa ; 27cm
Thư mục: tr.164
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java; kiến thức về lập trình
hướng đối tượng, xử lý biệt lệ, lập trình đa luồng, các luồng vào/ra, lập trình Form với Swing và kết nối
cơ sở dữ liệu với Java. Cung cấp các lớp tiện ích hỗ trợ lập trình cấu trúc dữ liệu trong ngôn ngữ lập
trình Java
Ký hiệu môn loại: 005.133/L123T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010539
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. AN NHÃ NINH. Bạn có phải cá hồi chum không? / An Nhã Ninh ; Diệp Thuỷ dịch. - H. : Văn học,
2018. - 344tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách sử dụng rất nhiều những ví dụ thực tế gần với cuộc sống để trình bày, giải
thích những kiến thức tâm lí học
Ký hiệu môn loại: 158.1/B105C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040152
Kho Mượn: MV.059708-59709
2/. Câu chuyện nhỏ bài học lớn / B.s.: Hồng Thanh, Nguyễn Thị Vi Khanh. - H. : Văn học, 2018. 164tr. ; 22cm
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rất bình thường trong xã hội mà qua cuộc đời, trí tuệ, cách ứng xử của họ, chúng ta sẽ học được những
chân lý đơn giản, sâu sắc, ý nghĩa
Ký hiệu môn loại: 158.1/C125C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017995-17996
3/. HIDEHO ARITA. Mệt quá à? quẳng hết đi! / Hideho Arita ; Đặng Lê Minh dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 242tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống khác)
Tóm tắt: “MỆT QUÁ À? QUẲNG HẾT ĐI!” sẽ giải đáp những tò mò của tất cả mọi người từ
trước đến nay. Nếu bạn cần một lời giải thích khoa học, rõ ràng và thuyết phục cho những mệt mỏi,
căng thẳng và muốn bắt đầu một cuộc sống vui vẻ hơn thì cuốn sách này dành cho bạn
Ký hiệu môn loại: 158.1/M258Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024847-24848
4/. KATZ, ERAN. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm / Eran Katz ; Bùi Như Quỳnh dịch. - H. : Lao động
Xã hội, 2018. - 324tr. ; 21cm
Tóm tắt: Với cuốn sách Bí mật của một trí nhớ siêu phàm, tác giả Eran Katz giúp bạn khẳng
định: Trí nhớ của bạn tốt hơn bạn tưởng rất nhiều! Điều nghịch lý là bạn thường không tin vào trí nhớ
của mình, cho rằng mình sinh ra đã có một trí nhớ không hoàn hảo, rồi bị động chung sống với nó suốt
đời. Do đó, điều bạn cần làm ngay là thay đổi quan niệm sai lầm này
Ký hiệu môn loại: 153.14/B300M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040147
Kho Mượn: MV.059697-59698
5/. KRISHNAMURTI. Giải phóng bản thân thay đổi cuộc đời / Krishnamurti ; Lê Tuyên dịch ; Lê Gia
h.đ.. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2018. - 166tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trong tác phẩm kinh điển này, Krishnamurti cho mọi người thấy rằng họ có thể tự giải
phóng chính mình thoát khỏi mọi gánh nặng dù đang ở độ tuổi nào. Và qua việc tự thay đổi bản thân,
mọi người có thể thay đổi cuộc đời, thay đổi được toàn bộ kết cấu của xã hội và các mối quan hệ của
họ
Ký hiệu môn loại: 158.1/GI-103P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040158
Kho Mượn: MV.059712-59713
Kho lưu động: LD.024841-24842
6/. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Sự kiên cường : Những con đường dễ đi đều là những con
đường dốc / Ngọc Linh b.s.. - H. : Thế giới, 2018. - 148tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu những câu chuyện nhiều màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc
và giàu triết lí có tác dụng khích lệ ý chí: Em gái tôi diễn vai chú chó, nguyên tắc làm bánh ngọt, khoan
dung với kẻ đã làm hại mình...
Ký hiệu môn loại: 158.083/K600N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017312-17313, LDTN.017919-17920
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032701-32703
7/. LEAF, MUNRO. Học cách cư xử thật vui / Munro Leaf ; Bun Chíp dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 49tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Dành cho lứa tuổi 3+)
Tóm tắt: Giới thiệu những quy tắc ứng xử lịch thiệp cơ bản thực hành những điều hay lẽ phải,
giúp các em học cách cư xử lịch sự, lẽ phép trong mọi tình huống của cuộc sống từ khi còn rất nhỏ
Ký hiệu môn loại: 153.6/H419C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018047-18048
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033124-33125
8/. LIEBERMAN, DAVID J.. Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. Lieberman ;
Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ.. - Tái bản lần thứ 22. - H. : Lao động, 2018. - 223tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: You can read anymore : Never be fooled, lied to, or taken advantage of
again Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống phân tích cung cấp các nguyên tắc và thủ thuật phân tích tâm lý
và suy nghĩ của đối phương một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện, mang tính thực tế cao giúp
bạn nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong trước bất kỳ ai, vào
bất kỳ thời điểm nào - chỉ trong vòng năm phút hoặc ngắn hơn.
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Ký hiệu môn loại: 153.6/Đ419V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039873
Kho Mượn: MV.058910-58911
Kho lưu động: LD.024799-24801, LD.024845-24846
9/. MCKEY, ZOE. Khám phá tiềm năng trong bạn tối đa hóa sự tự tin : Khám phá kĩ năng bẩm sinh,
vững bước trên con đường của riêng bạn, sống như chính bạn mong muốn / Zoe Mckey ; Thúy Ngân
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 149tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tác giả đã dựa vào thuyết đa thông minh của giáo sư Howard Gardner, bạn sẽ tìm ra
điểm mạnh của mình, những phương thức độc đáo để nâng cao điểm mạnh ấy và cuối cùng là sử dụng
chúng để đưa bạn đến thành công rồi bạn sẽ có cuộc sống mình luôn mong muốn.
Ký hiệu môn loại: 158.1/KH104P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039872
Kho Mượn: MV.058914-58915
Kho lưu động: LD.024849-24850
10/. MORIN, AMY. 13 điều người có tinh thần thép không làm : Nhận diện và đánh bại những thói
quen xấu đang kìm hãm bạn / Amy Morin ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 360tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này được viết ra từ tình yêu của cuộc sống của một người phụ nữ đã từng
trải qua nghịch cảnh trong đời, cũng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành trị liệu tâm lý Hoa
Kỳ. Amy Morin đã có dịp lắng nghe những câu chuyện ưu phiền và bất hạnh của khách hàng. Không
chỉ vậy, chính bản thân cô từng phải trải qua những kinh nghiệm đau khổ trong đời. Bằng những trải
nghiệm trị liệu cho người khác và tự trị liệu cho bản thân, Amy Morin đã đúc kết và lập nên danh sách
“13 biểu hiện không bao giờ xuất hiện ở người có tinh thần mạnh mẽ”
Ký hiệu môn loại: 158.1/M558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040146
Kho Mượn: MV.059700-59701
11/. MXKEY, ZOE. Định hình sự tự tin giúp bạn làm chủ cuộc sống : Học cách đối phó với những lời
phán xét, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống / Zoe Mxkey ;
Bích Hường dịch. - H. : Lao động, 2018. - 166tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn các bước cần thiết để vượt qua những thời điểm bạn cảm thấy thiếu tự
tôn, thiếu quyết đoán và không dám đặt kỳ vọng cao. Hãy đi bước đi đầu tiên để tạo ra cuộc sống mà
lúc trước bạn chỉ dám mơ.
Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ312H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039874
Kho Mượn: MV.058912-58913
Kho lưu động: LD.024839-24840
12/. NAKANO AKIRA. Dũng cảm tiến lên : 7 bước thay đổi bản thân / Nakano Akira ; Nguyễn Thu
Hiền dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 232tr. ; 21cm
Tóm tắt: dũng cảm tiến lên không phải là một cuốn sách dạy kĩ năng sống thông thường. Cuốn
sách dẫn lối bạn trong hành trình tìm kiếm một phong cách sống vì tập thể, vì cộng đồng, một phong
cách sống hoàn thiện và trọn vẹn hơn qua câu chuyện về khóa học tự trưởng thành của chàng thanh
niên Matsuda Yuji, với nền tảng xuyên suốt là lí thuyết tâm lí học cá nhân của Alfred Adler.
Ký hiệu môn loại: 158.1/D513C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040151
Kho Mượn: MV.059710-59711
13/. NALEBUFT, BARRY. Cách mạng ý tưởng : Những sáng kiến chỉ chờ thực hiện / Barry Nalebuft,
Ian Ayres ; Ngô Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2018. - 380tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách hấp dẫn này đã chuyển hóa được gợi ý của Robert F.Kennedy thành
những ý tưởng có thể thay đổi mọi cách nghĩ, cách làm việc của thế giới hiện nay
Ký hiệu môn loại: 153.43/C103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040156
Kho Mượn: MV.059716-59717
Kho lưu động: LD.024837-24838
14/. NGUYỄN GIA LINH. 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates / Nguyễn Gia Linh b.s.. Tái
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bản lần thứ 4. - H. : Lao động; Công ty Sách Panda, 2018. - 204tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bài học kinh nghiệm được Bill Gates đúc kết từ những kinh nghiệm
của chính bản thân mình nhằm giúp các bạn trẻ biết cách làm người thành công trong cuộc sống và
thành đạt trong công việc
Ký hiệu môn loại: 158.1/M558M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040155
Kho Mượn: MV.059718-59719
15/. NGUYỄN VĂN TRỌNG. Khoa học tự nhiên và con người trong đời sống tinh thần : Những bài viết
chọn lọc / Nguyễn Văn Trọng. - H. : Tri thức, 2018. - 246tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết của tác giả về quan điểm chủ thể hiện sinh, về chủ đề tự do
của con người, phân biệt tự do của con người ở hai bình diện: tôn trọng sự khác biệt của người khác
trong giới hạn sự khác biệt ấy không tổn hại cho xã hội và tự do lựa chọn cứu cánh cho cuộc sống của
mỗi người như một quá trình con người tự tạo ra bản chất của mình; một số khảo sát triết học đối với
hoạt động khoa học, khoa học và văn hoá, tất định luận, tự do lựa chọn, và bàn về định hướng tinh thần
của tôn giáo
Ký hiệu môn loại: 128/KH401H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024869-24870
16/. NHIÊU TUYẾT MẠN. Không sao đâu, ai rồi cũng lớn - Nói với bạn gái tuổi 14+ : 50 bí quyết
trưởng thành bạn gái cần biết / Nhiêu Tuyết Mạn ; Tâm Giao dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 240tr. :
tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 155.533/KH455S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017931-17932
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033200-33201
17/. PHAN THỊ MAI HƯƠNG. Thái độ vô cảm trong gia đình của trẻ vị thành niên / Phan Thị Mai
Hương (ch.b.), Đỗ Thị Lệ Hằng, Tô Thuý Hạnh. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 262tr. : minh hoạ ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học, Thư mục: tr. 246-262
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận nghiên cứu thái độ vô cảm của trẻ vị thành niên trong
gia đình; xây dựng thang đo thái độ vô cảm của trẻ vị thành niên trong gia đình; các biểu hiện vô cảm
trong gia đình của trẻ vị thành niên; thái độ vô cảm trong gia đình - so sánh một số chiều cạnh...
Ký hiệu môn loại: 155.5124/TH103Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040153
Kho Mượn: MV.059706-59707
Kho lưu động: LD.024853-24854
18/. SHOZO SHIBUYA. Nghệ thuật nhìn người đoán tính cách / Shozo Shibuya; Pooh Chan dịch. - H.
: Kim Đồng, 2018. - 125tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Với góc nhìn thú vị về “ngoại hình” và “tính cách” theo quan niệm của người Nhật Bản,
cuốn sách nghệ thuật nhìn người đoán tính cách sẽ giúp bạn nhận diện và thấu hiểu đối phương để có
cách ứng xử phù hợp trong mọi hoàn cảnh
Ký hiệu môn loại: 133.3/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040150
Kho Mượn: MV.059699
Kho lưu động: LD.025056-25057
19/. TẠ HÀ NHƯ BÌNH. Hạnh phúc không mặc đồng phục / Tạ Hà Như Bình. - H. : Lao động, 2018. 212tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tác giả dành tặng cuốn sách này cho phái nữ với thông điệp phụ nữ hiện đại không
nên làm “nàng công chúa ngủ trong rừng” thụ động chờ “hoàng tử” của đời mình đến đánh thức, bởi
ngộ nhỡ chẳng có “chàng hoàng tử” nào xuất hiện thì sao? Hoặc khi “hoàng tử” đến thì thanh xuân của
“nàng công chúa” đã qua mất rồi... Hiện nay nhiều phụ nữ hiện đại đã lựa chọn cách chủ động đi tìm
“chàng hoàng tử” của đời mình
Ký hiệu môn loại: 158/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040159
Kho Mượn: MV.059722-59723
Kho lưu động: LD.024835-24836
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20/. THƯƠNG LÃNG. Cẩm nang con trai tuổi dậy thì / Thương Lãng, Kim Cúc dịch. - H.: Kim Đồng. 24cm
Q.2 : Những khúc mắc tâm lí. - 2018. - 222tr.: tranh màu. - (Dành cho con trai 11 - 18 tuổi)
Tóm tắt: Nghiên cứu chung về sự phát triển, thay đổi trên cơ thể, những khúc mắc, diễn biến
tâm lí của con trai ở tuổi dậy thì về: Chuyện học tập, chuyện buồn phiền, chuyện bạn bè, thể chất và
tính khí
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo
lẫn ĐKCB:
tính hiện Kho
thựcThiếu
trong Nhi
cuộcMượn:
sống TN.033138,
đương đại. Các
em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích
TN.033354
Số
tuổi thơ Ký hiệu môn loại: 155.532/C120N
21/. TOLLE, ECKHART. Hợp nhất với vũ trụ / Eckhart Tolle ; Lê Thị Ngọc Hà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 174tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cảm nhận rõ nét về sự biến đổi nội tâm và làm
chủ cảm xúc. Với quyển sách này, bạn đọc không phải để học hỏi cái mới, mà để tĩnh tâm soi lại chính
mình một cách sâu sắc hơn, từ đó khơi nguồn cho những suy nghĩ, hành động theo hướng tích cực
Ký hiệu môn loại: 158.1/H466N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040157
Kho Mượn: MV.059714-59715
Kho lưu động: LD.024843-24844
22/. Truyện kể về đức tính khiêm tốn / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ;
21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017983-17984
23/. Truyện kể về lòng cao thưởng / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017979-17980
24/. Truyện kể về lòng dũng cảm / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017981-17982
25/. Truyện kể về lòng tự tin / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017985-17986
26/. Truyện kể về nhân cách / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ; 21cm
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huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018019-18020
27/. Truyện kể về những tấm gương đạo đức / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018023-18024
28/. Truyện kể về niềm tin và hi vọng / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ;
21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.017977-17978
29/. Truyện kể về sự thông minh tài trí / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ;
21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018021-18022
30/. Truyện kể về tính tự lập / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 227tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những mẩu chuyện trong cuốn sách nhỏ này vừa dung hợp được cả tính kỳ ảo lẫn tính
hiện thực trong cuộc sống đương đại. Các em sẽ được sống trọn vẹn trong thế giới cổ tích tuổi thơ
huyền diệu, cảm nhận được vẻ đẹp đa sắc màu của cuộc sống. Từ đó, hình thành trong tâm hồn các
em những tình cảm tốt đẹp, hướng về tính Chân - Thiện - Mỹ như lòng dũng cảm, đức hy sinh, sự giản
dị...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018017-18018
31/. TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Chờ một lời cảm ơn / Trương Thiết Thành. - H. : Hồng Đức, 2018. 159tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những mẩu chuyện hay và những lời bình giúp bạn đọc thấy được
những kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158.1/CH460M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040148
Kho Mượn: MV.059695-59696
32/. VƯƠNG ĐẠI QUÂN. Khôn ngoan trong đối nhân xử thế / Vương Đại Quân; Thành Khang, Ngọc
San dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 199tr. ; 21cm. - (Tủ sách tu dưỡng cá nhân)
Tóm tắt: Những lời khuyên thiết thực cùng các mẩu chuyện thú vị sẽ giúp bạn từng bước trở
nên sáng suốt trong mọi tình huống để xử thế khôn ngoan hơn và đạt được những gì mình muốn.
Ký hiệu môn loại: 158.2/KH454N
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040154
Kho Mượn: MV.059720-59721
Kho lưu động: LD.024523-24524
33/. WILLINK, JOCKO. Kỷ luật = Tự do / Jocko Willink ; Hoàng Minh Hùng dịch. - H. : Lao động,
2018. - 172tr. ; 17cm
Tóm tắt: Kỷ luật = Tự do bao gồm tất cả, với những chiến lược và chiến thuật để chinh phục
điểm yếu, sự trì hoãn, và sự tập luyện thể chất cụ thể thể hiện trong tập luyện cho vận động viên mới
bắt đầu, trung cấp và cao cấp, thậm chí bao gồm những lời khuyên về thói quen ngủ ngon và ăn uống
để tối ưu hóa hiệu suất.
Ký hiệu môn loại: 158.1/K600L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040149
Kho Mượn: MV.059702-59703
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