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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. 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!
Tóm tắt: rong những bài giảng ở tuyển tập này, Shunryu Suzuki minh giải về Thiền bằng
ngôn
ngữ thường
nhật,VN.040418
với tính chất u mặc và nhân ái. Trong lúc mang đến sự thân mật gần gũi –
Kho Đọc:
Số
ĐKCB:
giống như một
KýMượn:
hiệu môn
loại: 242.4/CH551L
Kho
MV.060064-60065
Kho lưu động: LD.024859-24860
2/. MASON, JOHN. Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao / John Mason ; Thuý Hằng
dịch. - Tái bản làn thứ 10. - H. : Lao động, 2018. - 227tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: You're born an original, don't die a copy
Tóm tắt: Giúp bạn chống lại sự tầm thường từ việc chạy theo số đông; khích lệ bạn sử dụng
những tài năng mà Chúa đã ban tặng để đạt được những thành công mà bạn xứng đáng
Ký hiệu môn loại: 248.4/S312R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040422
Kho Mượn: MV.060056-60057
Kho lưu động: LD.025265-25266
3/. NATORI HOUGEN. Tâm buông bỏ, đời bình an / Natori Hougen ; Nguyễn Thanh Hương dịch ;
Ngọc Hà h.đ.. - H. : Thế giới, 2018. - 287tr. ; 21cm
Tóm tắt: Dựa trên những trải nghiệm riêng, tác giả chia sẻ những bí quyết giúp mọi người học
cách buông bỏ theo triết lí đạo Phật để dọn sạch tâm hồn, giảm bớt ham muốn để tâm được yên tĩnh,
không bận tâm lo lắng về những thứ nhỏ nhặt, không so sánh để giải toả ưu tư, nhằm giúp bản thân
hạnh phúc, tâm bình an, tự tại
Ký hiệu môn loại: 294.3444/T120B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040421
Kho Mượn: MV.060062-60063
Kho lưu động: LD.025259-25260
4/. NGUYỄN DUY CẦN. Phật học tinh hoa / Nguyễn Duy Cần. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2017. - 252tr. : bảng ; 19cm. - (Tủ sách Triết học phương Đông)
Biệt hiệu tác giả: Thu Giang
Tóm tắt: Những chỉ dẫn, giáo lí dành cho người bắt đầu theo học và tìm hiểu Phật học. Duyên
sinh quan và những phương thức tu hành. Phật giáo với vấn đề thiện ác
Ký hiệu môn loại: 294.375/PH124H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039444
Kho Mượn: MV.058042-58043
Kho lưu động: LD.025261-25262
5/. OLCOTT, H. S.. Những giai thoại huyền bí / H. S. Olcott ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; Nguyễn Minh
Tiến h.đ.. - H. : Tôn giáo, 2016. - 255tr. ; 21cm. - (Tủ sách Huyền môn)
Nguyên tác: Diary of H. S. Olcott
Tóm tắt: Hồi kí về lịch sử hình thành và phát triển của Hội Thông thiên học và những giai thoại
huyền bí mà tác giả đã chứng kiến ở đất nước Ấn Độ trong một giai đoạn mà ít người còn nhớ đến
Ký hiệu môn loại: 299.934/NH556G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040423
Kho Mượn: MV.060054-60055
Kho lưu động: LD.025263-25264
6/. SHUNRYU SUZUKI. Thiền đích thực / Shunryu Suzuki ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 255tr. ; 21cm
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người mẹ hay một người cha đang dang tay giúp đỡ – ông khuyến khích bạn tìm kiếm con đường của
riêng mình. Thay vì nhấn mạnh vào những chỉ dẫn và kỹ thuật chuyên biệt, ông đề nghị một cách hiểu
sâu xa về Thiền cũng như cách để chúng ta tự thể hiện mình trọn vẹn trong thực hành thiền định cũng
như trong đời sống thường nhật.
Ký hiệu môn loại: 294.3/TH305Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040419
Kho Mượn: MV.060058-60059
7/. TAIZAN MAEZUMI. Ánh trăng huyền ảo của sự giác ngộ = The hazy moon of enlightenment /
Taizan Maezumi, Bernie Glassman ; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 302tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về các khái niệm về giác ngộ và ảo tưởng, tính chất của sự giác ngộ, đốn
ngộ và tiệm ngộ, bản chất của ảo tưởng, và phân biệt giữa ảo và thực. “Giác ngộ trong đời sống thường
ngày”. Ấn bản mới này có thêm câu chuyện về một trải nghiệm giác ngộ đầy hấp dẫn và sinh động của
Flora Courtois, được viết theo đề nghị của Hakuun Yasutani, đạo sư của Taizan Maezumi.
Ký hiệu môn loại: 294.3444/A107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040416
Kho Mượn: MV.060068-60069
8/. THÍCH NHẤT HẠNH. Từng bước nở hoa sen / Thích Nhất Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn
nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 117tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm có 47 bài bài kệ có công năng nuôi dưỡng ý thức và nuôi dưỡng chánh niệm. Sử
dụng chúng trong một thời gian bạn sẽ thấy có sự biến đổi trong cuộc đời bạn
Ký hiệu môn loại: 294.3/T556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040420
Kho Mượn: MV.060060-60061
Kho lưu động: LD.025257-25258
9/. THÍCH NHUẬN ĐỨC. Nhẹ tênh giữa dòng đời / Thích Nhuận Đức. - H. : Lao động, 2018. - 330tr. ;
21cm
Tóm tắt: "Nhẹ tênh giữa dòng đời" mang lại cho bạn những thông điệp sống yêu thương, chân
thật, từ bi, chia sẻ... để bạn có thể thênh thang, nhẹ nhàn bước giữa dòng đời
Ký hiệu môn loại: 294.3444/NH200T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040417
Kho Mượn: MV.060066-60067
10/. THÍCH PHƯỚC AN. Đường về chùa xưa / Thích Phước An. - H. : Hồng Đức, 2018. - 340tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát về đạo Phật và giáo lí Phật giáo trong đời sống hàng ngày
Ký hiệu môn loại: 294.3/Đ561V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010647
Kho Mượn: MV.060050-60051
11/. THUBTEN, ANAM. Sống an lạc trong từng khoảnh khắc = Embracing Each Moment / Anam
Thubten ; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 182tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là một tài liệu hướng dẫn cô đọng đối với bất cứ người nào, thuộc bất cứ
xuất thân nào, để vun bồi cái tâm giác ngộ. Từ thiền chỉ đến thiền quán, các thiền sư Tây Tạng nói
rằng có nhiều hình thức và cấp độ. Cấp độ cao nhất có tên là thiền quán không nỗ lực hay “đừng làm gì
cả”. Hãy nghỉ ngơi trong thời khắc hiện tại. Hãy thư giãn trong tâm trạng tự nhiên, bởi vì nếu có thể thư
giãn, nghỉ ngơi trong tâm trạng tự nhiên, bạn sẽ tiếp cận được với chân lý tối thượng.
Ký hiệu môn loại: 294.35/S455A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040424
Kho Mượn: MV.060052-60053
Kho lưu động: LD.025249-25250
12/. TRƯƠNG VĂN CHUNG. Chuyển đổi tôn giáo - Một số vấn đề lý thuyết và lịch sử / Trương Văn
Chung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 317tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân
văn
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chuyển đổi tôn giáo và lịch sử của chuyển đổi tôn
giáo Ký hiệu môn loại: 200/CH527Đ
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010646
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. ĐỖ THỊ THẠCH. Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững / Đỗ Thị
Thạch ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 312tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: chương I phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn
nghiên cứu vai trò, vị thế của nữ trí thức trong phát triển bền vững; chương II phân tích thực trạng vai
trò, vị thế của nữ trí thức trong phát triển bền vững ở các lĩnh vực: phát triển kinh tế, phát triển xã hội,
bảo về môi trường...
Tóm tắt: Cung cấp các công cụ để giúp trẻ hiểu và kiểm soát sự tập trung và kháng cự
trước
sức KýKho
hiệuĐọc:
mônVV.010659
loại: 305.42/V103T
Số
ĐKCB:
Kho Mượn: MV.060080-60081
2/. GEORGE OHSAWA. Những cuộc trò chuyện thú vị với Ohsawa : Triết lý và khoa học viễn đông /
George Ohsawa. - Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng. - 19cm
T.1. - 2017. - 249tr.
Tóm tắt: Gồm những cuộc trò chuyện thú vị với Ohsawa hướng đọc giả đến một nền lý cổ
truyền Phương Đông, không trừu tượng mà hết sức cụ thể trên cả hai bình diện sức khỏe thể chất và
hạnh phúc tâm linh
Ký hiệu môn loại: 301/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039450
Kho Mượn: MV.058050-58051
Kho lưu động: LD.025225-25226
3/. HYATT, MICHAEL. Platform ứng dụng : Hướng dẫn từng bước cách thức kết nối và mang lại giá trị
cho khách hàng của bạn / Michael Hyatt ; Huỳnh Hữu Tài dịch. - H. : Công thương, 2018. - 336tr. ;
24cm
Tên sách tiếng Anh ; Platform : Get noticed in a noisy world
Tóm tắt: Cung cấp những hướng dẫn thực tế để xây dựng và mở rộng một nền tảng mạnh mẽ.
Cuốn sách còn hướng dẫn người đọc cách mở rộng tầm ảnh hưởng, cách kiếm tiền từ nó và xây dựng
sự nghiệp bền vững. Chìa khóa chính là xây dựng một nền tảng – cách thức thực hiện vô cùng dễ dàng
và ít tốn kém
Ký hiệu môn loại: 302.3/PL110F
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010652
4/. LEIGH, RICH. PR và những lầm tưởng / Rich Leigh ; Linh Chu dịch. - H. : Lao động, 2017. - 544tr.
; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Myths of PR
Tóm tắt: Chia sẻ những hiểu biết của tác giả về lĩnh vực truyền thông cũng như cách để trở
thành một nhà quan hệ công chúng tài năng qua truyền hình thực tế, chỉ ra những khóc khuất của công
nghiệp PR
Ký hiệu môn loại: 302.231/P000R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040431
5/. Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn : Hội thảo khoa học sau đại học năm 2017 / Dương
Hoàng Hải Bình, Đỗ Quốc Dũng, Nguyễn Thị Phương Duyên.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 846tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 80 tham luận, tuyển chọn từ 174 tham luận khoa học của học viên
sau đại học tham gia Hội thảo Sau đại học năm 2017. Chủ đề của tập sách đề cập đến các vấn đề:
Văn hóa và tôn giáo, Giáo dục, Văn học, Xã hội và phát triển con người
Ký hiệu môn loại: 300/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010653
6/. PALLADION, LUCY JO. Dạy trẻ trước những lôi kéo của công nghệ mạng = Parenting in the Age
of Attention Snatchers / Lucy Jo Palladion ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. 270tr. ; 21cm
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lôi kéo của màn hình cảm ứng. Với những phương pháp thực tiễn có thể áp dụng cho mọi độ tuổi, các
bậc cha mẹ sẽ biết cách giúp con mình tránh khỏi nguy cơ mắc chứng rối loạn tập trung
Ký hiệu môn loại: 306.874/D112T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040432
Kho Mượn: MV.060097-60098
7/. Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hoá / Nadine André Pallois, Julie Assier, Hoài Hương
Aubert Nguyễn... ; Ch.b.: Hoai Huong Aubert Nguyen, Michel Espangne ; Dịch: Phạm Văn Quang.... H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 400tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Pháp: Le VietNam. Une histoire de transferts culturels
Tóm tắt: Gồm 21 bài tham luận được chọn lọc từ các tham luận tại Hội thảo Chuyển giao văn
hoá Pháp – Việt: Viễn cảnh lí thuyết và lịch sử, lịch sử tư tưởng, xây dựng tri thức, văn học nghệ thuật,
các tủ sách Việt Nam ở Thư viện Quốc gia Pháp
Ký hiệu môn loại: 303.482/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010650
NGÔN NGỮ
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 Đọc: VN.040440
Kho Mượn: MV.060111-60112
Kho lưu động: LD.024887-24888
2/. BROUGHAM, DORIS. Đàm thoại tiếng Anh trong xã giao, du lịch và công việc / Doris Brougham ;
Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2018. 247tr. : tranh màu, 1 DVD ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 36 bài học hội thoại tiếng Anh với các chủ đề được sử dụng trong xã giao, du lịch
và công việc
Ký hiệu môn loại: 428.3/Đ104T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010661
3/. ĐẠI LỢI. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 7 theo chuyên đề : Dành cho học sinh lớp 7 bồi
dưỡng học sinh giỏi - Tài liệu tham khảo cho giáo viên / Đại Lợi. - H. : Dân trí, 2018. - 158tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 428/B450D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018270
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033487-33488
4/. KIWA ARAI. Sổ tay từ vựng tiếng Anh = English Vocab From Morning to Night : Từ lúc thức giấc
đến khi đi ngủ / Kiwa Arai, Katsuhiko Muto ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 247tr. ; 18.5cm
Tóm tắt: Giúp bạn vượt qua rào cản từ vựng bằng cách học tiếng Anh theo phương pháp nói
thầm. Sách cung cấp 3000 từ vựng cùng vô số hình ảnh đẹp mắt câu ví dụ, gồm 6 chương, mỗi chương
có ba bối cảnh và được chia thành nhiều chủ đề khác nhau.
Ký hiệu môn loại: 428.2/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040439
5/. LEWIS, BENNY. Giao tiếp như người bản xứ trong 3 tháng / Benny Lewis ; Bùi Lan Anh dịch. - H. :
Khoa học xã hội, 2018. - 250tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tác giả đưa ra cách để nhớ từ vựng nhanh, nhiều và lâu; theo đó, ta cần gắn từ vựng
vào cuộc sống thường ngày, sử dụng trí tưởng tượng để có hình dung trực quan nhất, thân thuộc nhất,
từ đó có thể gợi nhớ đến từ ngay khi cần.
Ký hiệu môn loại: 418.0071/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010663
Kho Mượn: MV.060113-60114
6/. MINH NHẬT. Tự học 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày / Minh Nhật. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai,
2018. - 300tr. ; 21cm
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Tóm tắt: Nội dung chính của quyển sách bao gồm:Bảng chữ cái tiếng Nhật HIKAGANA, Bảng
chữ cái tiếng Nhật KATAKANA và 50 bài từ vựng tiếng Nhật, mỗi từ được tác giả phân tích cách viết,
hán tự, âm hán, nghĩa
Ký hiệu môn loại: 495.6/T550H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040441
Kho Mượn: MV.060109-60110
7/. NGUYỄN QUỲNH TRANG. Tuyệt kĩ luyện giải đề thi trắc nghiệm tiếng Anh / Nguyễn Quỳnh
Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2018. - 246tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng các sĩ tử vượt qua kỳ thi sắp tới với các đề
thi và lời giải chi tiết môn Anh theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ký hiệu môn loại: 428/T528K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010662
8/. NGUYỄN VÂN ANH. Tự học tiếng Nhật cấp tốc trong 30 ngày / Nguyễn Vân Anh ; Hải Quỳnh h.đ..
- H. : Dân trí, 2018. - 230tr. : minh hoạ, 1CD ; 21cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Nhật)
Tóm tắt: Gồm 18 chủ đề tự học tiếng Nhật thông qua các tình huống giao tiếp thông dụng như
chào hỏi, số đếm, giờ-ngày-tuần...
Ký hiệu môn loại: 495.68/T550H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040442
Kho Mượn: MV.060107-60108
Kho lưu động: LD.025287-25288
HOÁ HỌC
1/. HUỲNH VĂN ÚT. Luyện thi lớp 9 vào lớp 10 chuyên môn Hóa Hóa theo chủ đề / Huỳnh Văn Út,
Phạm Thị Hồng Thắm, Phạm Thị Tươi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 192tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp các em làm quen với cách tự đặt tình huống trong bài tập để hiểu rõ
về độ rộng và độ sâu của các bài tập, làm nhiều bài tập đa dạng bằng các phương pháp khác nhau, từ
đó tạo cho bản thân một phản xạ nhanh nhạy khi nắm bắt đề bài và cách giải tốt hơn.
Ký hiệu môn loại: 540.0712/L527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018281-18282
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033509-33510
2/. LƯU VĂN DẦU. 100 đề kiểm tra hóa học 10 / Lưu Văn Dầu. - H. : Dân trí, 2018. - 230tr. ; 27cm
Tóm tắt: Những kiến thức mới về ôn tập và kiểm tra hóa học 10 có ba phần: Kiến thức cơ bản câu hỏi và bài tập áp dụng; đề kiểm tra, gồm 40 đề; hướng dẫn giải-đáp số
Ký hiệu môn loại: 540.076/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010666
Kho Mượn: MV.060115
3/. 18 bộ đề chọn lọc và các chuyên đề trọng tâm môn hóa học / Tống Đức Huy, Nguyễn Hoàng Vũ,
Nguyễn Thành Ngôn, Phạm Văn Mật Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 364tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày dưới dạng bài tập trắc nghiệm và câu hỏi
Ký hiệu môn loại: 540.076/M558T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010665
Kho Mượn: MV.060117-60118
4/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn hóa học 11 / Nguyễn Xuân
Trường, Quánh Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương. - H. : Đại học Quốc Hà Nội, 2018. - 218tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 546.028541675/GI-103N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010664
Kho Mượn: MV.060116
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
Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về SDR; một số vấn đề trong thu/phát vô tuyến trên SDR và
cách
Ký
hiệuKho
mônĐọc:
loại:VV.010569
516.00712/PH561P
Số ĐKCB:
Kho Mượn: MV.059640
Kho lưu động: LDTN.018116-18117
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033507-33508
2/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải các dạng toán 9 : Bài tập căn bản và mở rộng / Nguyễn Văn
Nho. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm
T.1. - 2017. - 167tr.: hình vẽ, ảnh
Ký hiệu môn loại: 510.712/PH561P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018264-18265
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033481-33482
3/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải các dạng toán 9 : Bài tập căn bản và mở rộng / Nguyễn Văn
Nho. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24cm
T.2. - 2017. - 182tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712/PH561P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018262-18263
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033479-33480
4/. Tài liệu dạy - học toán 8 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên.... - H.: Giáo dục. 27cm
T.1. - 2018. - 176tr.: minh hoạ
Ký hiệu môn loại: 510.712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018287-18288
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033475-33476
5/. Tài liệu dạy - học toán 8 / Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Trần Đức Huyên.... - H.: Giáo dục. 27cm
T.2. - 2018. - 176tr.: minh hoạ
Ký hiệu môn loại: 510.712/T103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018289-18290
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033477-33478
KỸ THUẬT
1/. LÊ QUANG HANH. Phân tích sự cố và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm / Lê Quang
Hanh (ch.b.), Nguyễn Viết Trung. - H. : Xây dựng, 2017. - 206tr. : minh hoạ ; 27cm
Thư mục: tr. 198-204
Tóm tắt: Giới thiệu chung về sự cố xây dựng hầm ở Việt Nam. Quản lý rủi ro hầm thi công đào
lộ thiên, thi công dùng khiên đào, thi công dìm. Đánh giá rủi ro cơ sở hạ tầng lân cận hầm đang thi
công. Áp dụng hệ thống thông tin địa lý cho quản lý rủi ro xây dựng hầm. Phân tích cơ học và quản lý
rủi ro trong thiết kế hầm
Ký hiệu môn loại: 624.19/PH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010669
2/. NGUYỄN HOÀNG LINH. Giảm nhiễu trong thông tin băng rộng thế hệ sau / Nguyễn Hoàng Linh. H. : Thông tin và truyền Thông, 2018. - 220tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức và giải pháp nhằm giảm nhiễu hệ thống thông tin băng rộng, đánh
giá tham số mô hình hệ phi tuyến trong tường hợp WCDMA thế hệ mới, một số giải pháp giảm can
nhiễu trên cơ sở mô hình giảm bậc, một số giải pháp giảm nhiễu thông qua quản trị hệ thống mạng
Ký hiệu môn loại: 621.38224/GI-104N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040467
Kho Mượn: MV.060183-60184
3/. NGUYỄN LÊ CƯỜNG. Software-defined radio - Các vấn đề cơ bản và ứng dụng GNURadio /
Nguyễn Lê Cường (ch.b.), Phạm Xuân Thắng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 128tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 128
Trang 6

- Thư mục thông báo sách mới
giải quyết GNURadio comp anion; mô tả và thực hiện thu/phát vô tuyến trên SDR sử dụng GNURadio
Ký hiệu môn loại: 621.3840285/S427T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010676
Kho Mượn: MV.060139-60140
4/. NGUYỄN VIỆT ANH. Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / Nguyễn Việt Anh (ch.b.), Bùi Thị Thuỷ,
Vũ Thị Minh Thanh. - H. : Xây dựng, 2017. - 316tr. : minh hoạ ; 24cm
Thư mục: tr. 305-315
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nguồn gốc và đặc tính bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải,
kỹ thuật xử lý bùn, xử lý kỵ khí bùn của trạm xử lý nước thải, lựa chọn công nghệ xử lý bùn và các vấn
đề quản lý
Ký hiệu môn loại: 628.366/X550L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010667
NHÀ VÀ XÂY DỰNG
1/. LÊ MỤC ĐÍCH. Sổ tay thi công nhà cao tầng / Lê Mục Đích. - H.: Xây dựng. - 27cm
T.1 : Công trình nền móng. - 2012. - 360tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Các kiến thức cơ bản về công trình xử lí nền đất, công trình đào đắp đất và công trình
móng cọc
Ký hiệu môn loại: 690/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010668
NÔNG NGHIỆP
1/. NGUYỄN VĂN HUỲNH. Côn trùng gây hại cây trồng / Nguyễn Văn Huỳnh, Lê Thị Sen. - Tái bản
lần thứ 3, có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2018. - 308tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cụ thể các loại côn trùng có hại cho cây trồng theo từng đối tượng gây hại
của từng loại cây trồng, theo từng giai đoạn phát triển của cây trồng và chi tiết của từng loại sâu hại
như sâu hại cây lương thực, sâu hại cây rau màu, sâu hại cây ăn trái
Ký hiệu môn loại: 632/C454T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010677
Kho Mượn: MV.060137-60138
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. 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 Mượn: MV.060153-60154
Kho lưu động: LD.024901-24902
2/. BYKOVA, ANNA. Mẹ biết lười, con nên người / Anna Bykova ; Galychanka dịch. - H. : Lao động,
2018. - 281tr. ; 24cm
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 Đọc: VV.010671
3/. CẨM TUYẾT. Các món nấu / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 2018. - 63tr. ; 20.5cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến một số món gỏi và món nguội thông dụng: Gỏi ngó sen, cá
lóc bóp thấu, thịt cuốn...
Ký hiệu môn loại: 641.5/C101M
Trang 7

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040452
Kho Mượn: MV.060145-60146
Kho lưu động: LD.025313-25314
4/. CẨM TUYẾT. Gỏi & Món nguội / Cẩm Tuyết. - H. : Hồng Đức, 2018. - 63tr. ; 20.5cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến một số món gỏi và món nguội thông dụng: Gỏi ngó sen, cá
lóc bóp thấu, thịt cuốn...
Ký hiệu môn loại: 641.8/G428V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040453
Kho Mượn: MV.060147-60148
Kho lưu động: LD.025315-25316
5/. CHÂU ĐẠO NAM. Trước 10 tuổi thời kỳ vàng quyết định thành công của trẻ / Châu Đạo Nam ; Tuệ
Văn dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 279tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Tủ sách Cha mẹ thông thái)
Phụ lục: tr. 275-279
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cần thiết cho các bậc phụ huynh làm thế nào để dạy dỗ con cái,
bồi dưỡng phẩm chất thành công, hướng dẫn trẻ tích luỹ tri thức từ những điều nhỏ nhất trong cuộc
sống để sau này bước ra xã hội thành công và thực hiện lý tưởng của mình
Ký hiệu môn loại: 649.1/TR557M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040528
Kho Mượn: MV.060285-60286
Kho lưu động: LD.025299-25300
6/. Gấu MiMi biết yêu thương mọi người / Lời: Mễ Cát Khả ; Minh hoạ: Phòng Mỹ thuật Tịch Tịch ; Hà
Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 111tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm...)
Tên sách tiếng Trung: 米米熊的启蒙故事
Ký hiệu môn loại: 649.1/G125M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018219-18220
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033427-33428
7/. HUYỀN CHIP. Tuổi trẻ không hối tiếc / Huyền Chip. - H. : Phụ nữ, 2018. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những trải nghiệm phong phú của bản thân khi đi di lịch một mình
qua nhiều nước trên thế giới, làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và học tập và đưa ra những lời
khuyên cho các bạn trẻ đang trong giai đoạn '' tìm đường '' trên nhiều phương tiện.
Ký hiệu môn loại: 646.70835/T515T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040459
Kho Mượn: MV.060151-60152
Kho lưu động: LD.024229-24230
8/. KOHN, ALFIE. Cha mẹ vô điều kiện : Chuyển từ thưởng và phạt sang yêu thương và lý lẽ / Alfie
Kohn ; Dịch: Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Huệ Chi. - H. : Phụ nữ, 2018. - 451tr. ; 21cm. - (Tủ sách
Người mẹ tốt)
Tên sách tiếng Anh: Unconditional parenting: Moving from rewards and punishments to love
and reason, Phụ lục: tr. 315-330. - Thư mục: tr. 385-423
Tóm tắt: Phân tích những sai lầm của lối giáo dục con cái dựa trên việc kiểm soát hành vi mà
tác giả gọi là mô hình cha mẹ có điều kiện. Với 13 nguyên tắc chung và ba cách thức, tác giả đã đưa ra
những gợi ý giúp các bậc cha mẹ tìm thấy con đường đúng trong việc thể hiện tình yêu thương của
mình dành cho con
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040449
Kho Mượn: MV.060133-60134
9/. LADI. Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc / LaDi. - H. : Văn học văn nghệ, 2018. - 151tr. ; 13cm
Tóm tắt: Cuốn sách đầy tâm trạng như cô đơn có, sâu lắng có, khắc khoải có, lạnh lẽo có, dư
âm buồn có, lắng đọng có…. và hơn hết là dù chỉ có một mình ta vẫn phải sống hạnh phúc và đừng lo
lắng nữa nhé.
Ký hiệu môn loại: 646.7/Đ556L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040470
Kho Mượn: MV.060175-60176
Trang 8

- Thư mục thông báo sách mới
10/. LEE NA MI. Cha mẹ hạnh phúc hay cha mẹ siêu nhân / Lee Na Mi ; Hà Hương dịch. - H. : Phụ
nữ, 2018. - 352tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tuyệt vời giúp những ông bố bà mẹ có thể cởi bỏ những áp lực và thay đổi
cách nhìn nhận đối với việc sinh con, việc nuôi dưỡng ...
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040457
Kho Mượn: MV.060155-60156
Kho lưu động: LD.025305-25306
11/. LÊ KHANH. Những quy tắc để con có cuộc sống hạnh phúc / Lê Khanh b.s.. - H. : Lao động,
2018. - 353tr. ; 23cm
Tóm tắt: Chia sẻ với các bậc phụ huynh 100 quy tắc đơn giản, giúp con mình phát huy được
nhân cách, hình thành mối dây liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình và từ đó các em có
thể mạnh dạn phát huy khả năng cá nhân, xây dựng sự tự tin, phát triển các kỹ năng sống tốt và có
được cuộc sống hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 649.6/NH556Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010670
Kho Mượn: MV.060149-60150
12/. 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 Đọc: VN.040475
Kho Mượn: MV.060191-60192
Kho lưu động: LD.024905-24906
13/. LONG CHÂU. Thuận tự nhiên = The natural life / Long Châu. - H. : Thế giới, 2018. - 88tr. : ảnh ;
23cm
Tóm tắt: Giới thiệu các món ăn từ các nguyên liệu được nuôi trồng và chế biến theo cách tự
nhiên nhất, tươi, đúng mùa, không sử dụng chất hoá học để mang lại cho con người cơ thể khoẻ mạnh
Ký hiệu môn loại: 641.564/TH502T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010678
Kho Mượn: MV.060143-60144
Kho lưu động: LD.025142-25143
14/. MAUROIS, ANDRE. Thư ngỏ gửi tuổi đôi mươi / Andre Maurois ; Nguyễn Hiến Lê dịch. - H :
Hồng Đức, 2018. - 207tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tuổi đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Khi đó chúng ta có sự sôi sục của tuổi
trẻ, khi đó chúng ta có sức khỏe, khi đó còn là lúc chúng ta có những ước mơ đẹp, những kỷ niệm đẹp.
Và đó là quãng thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Bạn đang đôi mươi, hãy sống để đừng bao giờ
luyến tiếc về khoảng thời gian tươi đẹp đó
Ký hiệu môn loại: 649.10835/TH550N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040461
Kho Mượn: MV.060129-60130
Kho lưu động: LD.025311-25312
15/. Mẹ con nhà cua = Mother Crab and son / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Minh họa: Cloud Pillow. - H.
: Mỹ thuật, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày sức sống của câu chuyện ngụ ngôn nằm ở chỗ các câu chuyện đều giản dị,
gắn liền với cuộc sống đời thường nhưng lại được miêu tả vô cùng sinh động, hấp dẫn.
Ký hiệu môn loại: 649.7/M200C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018229-18230
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033431-33432
Trang 9
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16/. Những bài học đầu đời của gấu Mi Mi / Lời: Mễ Cát Khả ; Minh hoạ: Tôn Triết ; Hà Giang dịch. H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 111tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm...)
Tên sách tiếng Trung: 米米熊的启蒙故事
Ký hiệu môn loại: 649.1/NH556B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018217-18218
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033425-33426
17/. PHƯƠNG ĐẶNG. Giáo dục trẻ tự định hướng / Phương Đặng. - H. : Thế giới, 2018. - 421tr. ;
21cm. - (Dạy trẻ 0 - 6 tuổi tại nhà)
Tóm tắt: Cuốn sách đầu tiên về giáo dục trẻ tự định hướng do một người mẹ Việt Nam chấp
bút, có các kiến thức nền tảng về giáo dục nói chung và phân tích rất kỹ về giáo dục trẻ tự định hướng.
Rõ ràng và mạch lạc, tự nhiên và gần gũi, sách xuất phát từ chính gia đình tác giả, lan tỏa đến các bậc
cha mẹ khác
Ký hiệu môn loại: 649.123/GI-108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040477
Kho Mượn: MV.060179-60180
Kho lưu động: LD.025321-25322
18/. RORY. Nuôi con khéo, chăm con nhàn : Giúp bạn làm mẹ một cách thông minh và nhàn nhã /
Rory ; Kim Ngân dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 393tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tham vấn cho bạn hiểu về nhu cầu của con và hỗ trợ con có nếp ăn-ngủ-chơi hợp lý
với những ví dụ sinh động, bảng biểu thời gian cụ thể, linh hoạt, tùy biến với từng đứa trẻ. Chia sẻ tâm
sự, đồng cảm với các bậc cha mẹ trong quá trình nuôi con
Ký hiệu môn loại: 649.122/N515C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010672
19/. Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân.... - cm
T.1 : Hãy sống mạnh mẽ. - 2018. - 165tr.
Tóm tắt: Đưa ra những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng thực hành
xã hội để trở thành một con người vững vàng từ bên trong, hấp dẫn ở bên ngoài, biết cách sống, sinh
tồn trong xã hội hiện đại, biết cách làm cho mình có ích - sống một cách có giá trị cho bản thân, gia
đình và xã hội
Ký hiệu môn loại: 646.70835/S455C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040448
Kho Mượn: MV.060135-60136
20/. Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân.... - cm
T.3 : Thắp ngọn đuốc xanh. - 2018. - 220tr.
Tóm tắt: Đưa ra những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng thực hành
xã hội để trở thành một con người vững vàng từ bên trong, hấp dẫn ở bên ngoài, biết cách sống, sinh
tồn trong xã hội hiện đại, biết cách làm cho mình có ích - sống một cách có giá trị cho bản thân, gia
đình và xã hội
Ký hiệu môn loại: 646.7/S455C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040447
Kho Mượn: MV.060121-60122
Kho lưu động: LD.023380-23381
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. ABDULLAH PHD, DR. RUSLY. Kinh doanh nhỏ thu lợi : Công thức thành công của những triệu
phú thầm lặng / Dr. Rusly Abdullah Phd ; Vũ Ngọc Ánh dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 188tr. ;
21cm Tóm tắt: Trình bày "Những triệu phú thầm lặng luôn tồn tại giữa chúng ta. Họ hầu như không
tạo ra dư luận, tranh cãi hay khiêu khích bởi họ gặt hái được thành công là nhờ ""hai bàn tay lao động"".
Họ là "chủ nhân" của những quán ăn đường phố, những gánh hàng rong hay những sạp hàng tại các
khu chợ đêm...
Ký hiệu môn loại: 650.1/K312D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040455
Kho Mượn: MV.060157-60158
Trang 10

- Thư mục thông báo sách mới
Kho lưu động: LD.025303-25304
2/. DAGEN, DAVID. Tóp 10 bài học kinh doanh : Từ cuộc đời truyền cảm hứng của một doanh nhân
với tầm nhìn xa trông rộng / David Dagen ; Đỗ Xuân Kiên. - H. : Tài chính, 2018. - 95tr. ; 21cm
8/. KAPLAN THALER, LINDA. Sức mạnh của những việc nhỏ : Tại sao những việc nhỏ làm nên sự
khác biệt? / Linda Kaplan Thaler, Robin Koval ; Nguyễn Thị Hằng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá,
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ tìm hiểu một số những câu nói nổi tiếng của Elon Musk và phân tích ý
nghĩa và tầm quan trọng của mỗi câu nói. Đi cùng với mỗi câu nói là câu chuyện đời thực về cách mà
bản thân
Elonmôn
Musk
đã650.1/T434M
áp dụng hiệu quả những nguyên tắc giống nhau đó trong cuộc sống và trong
Ký hiệu
loại:
kinh doanh.
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039956
Kho Mượn: MV.059034-59035
Kho lưu động: LD.025293-25294
3/. EITARO KONO. Thay đổi 1% cách làm việc, 99% đạt được thành công / Eitaro Kono ; Hương Linh
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 301tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Nhật: 99%の人がしていないたつた1%の仕事のコツ河野英太郎
Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ năng để từng bước thay đổi cách làm việc của bản thân để đạt
được thành công trong công việc: Kỹ năng báo cáo - thảo luận - liên lạc, kỹ năng tại các buổi họp, kỹ
năng viết email, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm
việc nhóm, kỹ năng để đạt được mục tiêu
Ký hiệu môn loại: 650.1/TH112Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040446
Kho Mượn: MV.060171-60172
4/. EKLUND, FREDRIK. The Sell : 14 Bí quyết để trở thành nhà bán hàng đại tài / Fedrik Eklund with
Bruce Littlefield ; Mai Tâm dịch. - H. : Lao động, 2018. - 442tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện hài hước và những lời khuyên quý giá rút ra từ trải
nghiệm của một nhà bán hàng triệu đô, cuốn sách chứng minh bất cứ ai cũng có thể kinh doanh hiệu
quả, biến ước mơ thành hiện thực.
Ký hiệu môn loại: 658.85/S201L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040466
Kho Mượn: MV.060167-60168
5/. GRAY, KYLE. Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu = The Story Engine / Kyle Gray ; Nguyễn
Phượng Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 374tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khách hàng không muốn xem quảng cáo, họ muốn lắng nghe những câu chuyện.
Trong thời đại bão hòa thông tin hiện nay, doanh nghiệp và tổ chức nào sở hữu câu chuyện thú vị hơn họ sẽ là những người chiến thắng.
Ký hiệu môn loại: 658.802/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040445
6/. HUỲNH THANH ĐIỀN. Quản trị công ty khởi nghiệp / Huỳnh Thanh Điền. - H. : Thế giới, 2018. 194tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kỹ năng quản trị gắn với đặc thù của công ty khởi nghiệp như: Quản trị
bán hàng, tài chính, rủi ro, marketing, sản xuất, cung ứng, nhân sự, dự án...
Ký hiệu môn loại: 658.11/QU105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040471
Kho Mượn: MV.060173-60174
7/. INAMORI KAZUO. Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực / Inamori Kazuo ; Phạm Hữu Lợi
dịch. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 215tr. ; 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt là những kinh nghiệm, ý tưởng và nỗ lực
vươn lên trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Nhật Bản của Kazuo Inamori
Ký hiệu môn loại: 658.409/Ư557M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040460
Kho Mượn: MV.060131-60132
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2017. - 183tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The power of small
Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện của tác giả, qua đó cho thấy ý nghĩa quan trọng từ những
việc nhỏ trong mọi lĩnh vực lại là tiền đề để tạo ra nhiều điều lớn lao trong cuộc sống nếu bản thân có
sự mạnh mẽ phấn đấu
Ký hiệu môn loại: 650.1/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040474
Kho Mượn: MV.060187-60188
Kho lưu động: LD.025289-25290
9/. KARIA, AKASH. Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED / Akash Karia ; Cao Ân dịch. - H. : Công
thương, 2018. - 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày ngắn gọn về thông điệp trong bài thuyết trình. Khám phá những nguyên tắc
chung về việc thiết kế bài thuyết trình, từ đó có thể vận dụng để tạo ra những slide hiệu quả và hấp dẫn
giúp bạn truyền tải thông điệp. Tập trung vào những nguyên tắc mấu chốt để truyền tải các slide một
cách sinh động và cuốn hút.
Ký hiệu môn loại: 658.452/NG527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025291-25292
10/. KAWANISHI, YUMIKO. Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản vòng tuần hoàn tâm thế
tốt - Phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể : Quản trị tâm thế - thúc đẩy hoạt động cải tiến nâng cao
chất lượng sản phẩm : Dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý muốn thúc đẩy tinh thần cải tiến trong công
ty / Yumiko Kawanishi ; Nguyễn Thị Bích Huệ dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 274tr. ;
20.5cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu
Nhật Bản giúp cho chúng ta trong việc điều chỉnh vector tâm thế làm thắt chặt mối quan hệ giữa cấp
trên và cấp dưới, lấp đi khoảng cách chênh lệch giữa nhân viên lành nghề và nhân viên trẻ mới vào
nghề, hoạt động xây dựng nhóm, điều chỉnh để thống nhất phương hướng cho tất cả các thành viên
Ký hiệu môn loại: 658.3/Đ108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040443
Kho Mượn: MV.060163-60164
11/. KAZUO, INAMORI. Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế : Vương đạo cuộc đời / Inamori
Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 204tr. ; 20cm
Tóm tắt: Giúp bạn sẽ nhận ra chúng ta yêu nước bằng cách ngưỡng mộ hình mẫu, khao khát
vươn lên không thôi chưa đủ, mà phải ngay lập tức, từ bây giờ, mỗi người chúng ta phải thay đổi, dám
dấn thân trên con đường đầy chông gai của cuộc đời bởi "hưng suy của một quốc gia đồng nhất với
trạng thái tâm hồn của quốc dân"
Ký hiệu môn loại: 650.1/C430Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040450
Kho Mượn: MV.060161-60162
12/. KOCH, RICHARD. Nguyên lý 80/20 và 92 quy luật luỹ thừa tự nhiên vận dụng vào kinh doanh :
Khoa học về thành công / Richard Koch ; Phan Hoàng Lệ Thuỷ dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 431tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The 80/20 principle and 92 other powerful laws of nature: The science of
success
Tóm tắt: Giới thiệu các định luật sinh học, định luật vật lý, định luật phi tuyến tính và cẩm nang
liên quan đến các quy luật luỹ thừa để thực hiện một vài lộ trình dẫn đến thành công trong kinh doanh
Ký hiệu môn loại: 658/NG527L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040458
13/. MAXWELI, JOHNC.. Cố vấn 101 : Những điều nhà lãnh đạo cần biết / Johnc. Maxweli ; Dương
Hương dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 1138tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các bước cần thiết để tái tạo sự thành công của bạn cho người
khác. Ông cũng giải thích cách lựa chọn đúng người cố vấn và cách tạo ra môi trường phù hợp cho nhà
lãnh đạo.nhân và tổ chức của bạn.
Ký hiệu môn loại: 658.3124/C450V
Trang 12
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039472
Kho Mượn: MV.058100-58101
Kho lưu động: LD.025295-25296
14/. MAXWELL, JOHN C.. Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào ? / John C. Maxwell ; Vân
Khanh, Đỗ Quyên dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động xã hội, 2018. - 336tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho các nhà lãnh đạo những lời khuyên và sự khích lệ về cách thức xác định
những thời khắc quyết định năng lực lãnh đạo, biết cách lắng nghe để lãnh đạo xuất sắc và thiết lập
các mối liên kết...
Ký hiệu môn loại: 658.4092/NH100L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040478
Kho Mượn: MV.060177-60178
15/. MILLER, DONALD. Xây dựng câu chuyện thường hiểu = Building a story brand / Donald Miller,
Vũ Diệu Hương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 370tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đây là một cuốn sách chuyên sâu được xây dựng với mục đích sáng tỏ, tiếp thêm sinh
lực và biến đổi doanh nghiệp của bạn. Donald Miller đã đưa ra một cách thức cụ thể, chi tiết và hữu ích
nhằm thay đổi cách bạn truyền đạt về công việc của mình
Ký hiệu môn loại: 658.802/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040465
Kho Mượn: MV.060189-60190
16/. NEUMEIER, MARTY. Khoảng cách / Marty Neumeier ; Chính Phong dịch. - H. : Thế giới, 2017. 214tr. ; 20cm
Tóm tắt: Công ty nào có phương cách kết nối khoảng cách sẽ giành được lợi thế rất lớn. Khi
thông điệp thương hiệu truyền đi nguyên vẹn, nó sẽ đi thẳng vào não bộ con người, tạo nền móng xây
dựng nên một thương hiệu uy tín. Và cuốn sách này sẽ chỉ giúp bạn và công ty bạn thu hẹp khoảng
cách Ký
ấy hiệu môn loại: 658.8342/KH407C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038845, VN.040456
Kho Mượn: MV.056989-56990, MV.060141-60142
17/. Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu / Gray, Kyle ; Nguyễn Phượng Linh dịch. - H. : Lao động,
2018. - 374tr. ; 21cm
Tóm tắt: "Nghệ thuật kể chuyện thương hiệu" là cuốn sách khẳng định lại tầm quan trọng của
thuật kiến tạo nội dung và kể chuyện trong kinh doanh. Vì câu chuyện của bạn chính là điều kết nối
bạn với khách hàng một cách sâu sắc, gần gũi và bền vững; nên tiếp thị bằng nội dung đã trở thành
một trong những công cụ marketing kỹ thuật số mạnh mẽ nhất.
Ký hiệu môn loại: 658.802/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060165-60166
18/. NGÔ CÔNG TRƯỜNG. Khởi nghiệp thông minh : Bí quyết tối ưu hóa hệ thống vận hành từ khi
khởi nghiệp / Ngô Công Trường. - Tái bản có bổ sung. - H. : Công Thương, 2018. - 220tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nêu bật những kiến thức cơ bản mà bất kỳ doanh nhân trẻ nào cũng cần
hiểu rõ khi quyết định đầu tư công sức, tiền bạc vào đứa con của mình. Từ những lý do cần tránh khi
khởi nghiệp đến các bước chuẩn bị cho khởi nghiệp, từ mô hình Smartup đến cách thoát khỏi công ty
sau khởi nghiệp thành công - một trong những nội dung thú vị nhất của quyển sách."
Ký hiệu môn loại: 658.11/KH462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040451
Kho Mượn: MV.060169-60170
Kho lưu động: LD.025317-25318
19/. NGUYỄN PHAN ANH. Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook / Nguyễn Phan Anh. Có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và Truyền thông ; Công ty Sách Mcbooks, 2018. - 383tr. : ảnh ;
24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn việc xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh bán hàng trên mạng xã
hội Facebook như: Chiến lược bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân, nghiên cứu khách hàng, xây
dựng nội dung fanpage, tối ưu quảng cáo, quản trị đơn hàng, cách kiếm tiền...
Ký hiệu môn loại: 658.872/B105H
Trang 13
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010675
20/. PORTNU, STANLEY E.. Quản lý dự án for dummies / Stanley E. Portnu ; Tố Khanh dịch. - H. :
Lao động, 2018. - 494tr. ; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản)
Tóm tắt: Trình bày những thông tin cần thiết để lập kế hoạch và quản lý các dự án, đồng thời
cung cấp những hướng dẫn quan trọng để phát triển và sử dụng những thông tin đó. Bạn cũng sẽ khám
phá ra thử thách thực sự để có một dự án thành công là giao thiệp với rất nhiều người hỗ trợ hoặc có
ảnh hưởng đến dự án. Cuốn sách cũng sẽ trình bày nhiều mẹo và hướng dẫn để nhận diện những
người tham gia then chốt và sau đó đưa họ tham gia dự án.
Ký hiệu môn loại: 658.404/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010673
21/. TẠ MINH TUẤN. Trước nình minh luôn là đêm tối : Thành công trước tuổi 30 / Tạ Minh Tuấn. - H.
: Lao động Xã hội, 2017. - 379tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trước bình minh luôn là đêm tối là hành trình của một chàng trai sắp 30 tuổi, với
những thành tích đáng nể và tinh thần không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế, tầm vóc của khởi nghiệp
Việt trên toàn thế giới.
Ký hiệu môn loại: 650.1/TR557B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010674
22/. VANDERKAM, LAURA. Những người thành công nhất làm gì trước bữa sáng ? : Bí quyết tận
dụng thời gian hiệu quả của những cá nhân kiệt xuất / Laura Vanderkam ; Minh Phong dịch. - Tái bản
lần 1. - H. : Lao động, 2018. - 180tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh : What the most succesful people do before breakfast ?
Tóm tắt: Cuốn sách chia sẻ những bí quyết quản lý thời gian của những người thành công trên
thế giới...
Ký hiệu môn loại: 650.1/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040454
Kho Mượn: MV.060159-60160
23/. ZIGLAR, ZIG. Phong cách bán hàng Zig Ziglar / Zig Ziglar ; Dịch: Thanh Huyền, Nguyễn Trang. H. : Lao động Xã hộ, 2017. - 379tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Ziglar on selling
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết bán hàng hiệu quả của chuyên gia bán hàng hàng đầu thế
giới Zig Ziglar như: Lựa chọn đúng đắn, bán hàng thời hiện đại, tìm người sẵn lòng mua hàng, bán hàng
trong thế giới thực, bán hàng bằng kế hoạch không phải bằng may mắn...
Ký hiệu môn loại: 658.85/PH431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040444
Y HỌC
1/. CLARK, NANCY ANNE. Sổ tay huớng dẫn người thực hành năng lượng nhân học : Chương trình
năng lượng nhân học hợp nhất để phát triển bản thân và dạy học / Nancy Anne Clark ; Lê Hà Lộc
dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017. - 431tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày việc hướng dẫn mang tính giới thiệu được dùng rất hiệu quả cho những ai có
quan tâm đến việc trở thành một nhà chữa trị bằng năng lượng. Cách thức làm việc với khách hàng.
Hướng dẫn các nguồn lực cho trên 100 chứng bệnh được liệt kê theo thứ tự abc.
Ký hiệu môn loại: 615.8/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040472
2/. MAI HỮU PHƯỚC. Sức khỏe những vấn đề thường gặp / Mai Hữu Phước. - Đà Nẵng : Nxb. Đà
Nẵng, 2018. - 239tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của sức khỏe như
béo phì, đồng tính luyến ái, tự kỷ, hoang tưởng...
Ký hiệu môn loại: 613/S552K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040476
Kho Mượn: MV.060181-60182
Kho lưu động: LD.025319-25320
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3/. 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 Đọc: VN.040427
Kho Mượn: MV.060099-60100
Kho lưu động: LD.024931-24932
4/. MANTAK CHIA. Trí năng khí công : Làm sinh động bộ não bằng khí công / Mantak Chia ; Huỳnh
Văn Thanh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Hồng Đức, 2018. - 175tr. ; 21cm. - (Bí thuật đạo giáo)
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: 613.71489/TR300N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025297-25298
5/. 100 đề kiểm tra sinh học 8 / Phạm Thị Hương. - H. : Dân trí, 2018. - 155tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 612.0076/M458T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033489-33490
6/. YOSHIYA HASEGAWA. Kích thích ngón cái, trẻ mãi não bộ / Yoshiya Hasegawa ; Nguyễn Huy
Hoàng dịch. - H. : Lao động, 2018. - 149tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang đến những phương pháp làm trẻ hóa não thông qua việc kích thích
ngón tay cái nhằm tăng lượng máu lưu thông lên não.Ngoài ra còn giúp chống bệnh suy giảm trí nhớ,
tinh thần luôn sảng khoái và rèn luyện có trí nhớ tốt
Ký hiệu môn loại: 615.82/K302T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039668
Kho Mượn: MV.058530-58531
Kho lưu động: LD.025301-25302
NGHỆ THUẬT
1/. HONGGIJA. BTS - Những thước phim quay chậm / Honggija ; Trà Mi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội,
2018. - 175tr. : tranh vẽ ; 21cm
Phụ lục: tr. 130-175
Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện của nhóm nhạc BTS cùng những thành công của các thành viên
về con đường đã đi qua của mình với những thăng trầm trên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật
để có được thành công như ngày hôm nay
Ký hiệu môn loại: 784.09225195/B000T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040479
2/. NGUYỄN QUỲNH TRANG. Cả cuộc đời dành cho việc này : Chân dung, phỏng vấn / Nguyễn
Quỳnh Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 320tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này là tác giả đã sắp xếp những nhân vật của mình theo thứ tự từ người
cao tuổi nhất (họa sĩ Trịnh Cung, sinh năm 1938) đến người trẻ tuổi nhất (đạo diễn Nguyễn Hoàng,
sinh năm 1982), trong ba mảng nghệ thuật tạo hình (họa sĩ) - văn chương (nhà văn, nhà thơ, nhà phê
bình) - điện ảnh (đạo diễn) để nói về hành trình văn hóa của thời cuộc dài hơn một nửa thế kỷ
Ký hiệu môn loại: 709.597/C100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040480
Kho Mượn: MV.060119-60120
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. HOÀNG LỘC. 1 giờ thành ảo thuật gia / Hoàng Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. - 19cm
T.5. - 2018. - 24tr.
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Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện 7 màn ảo thuật với các đạo cụ đơn giản
như biến mất đồng xu đơn giản, đâm kim xuyên bong bóng, lấy đồ vật từ túi giấy không... có kèm theo
các hình minh hoạ.
Ký hiệu môn loại: 793.8/M458G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016765-16766, LDTN.018209-18211
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032185-32187
2/. HOÀNG LỘC. T.6. - 2018. - 24tr.
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện 7 màn ảo thuật với các đạo cụ đơn giản
như biến mất đồng xu đơn giản, đâm kim xuyên bong bóng, lấy đồ vật từ túi giấy không... có kèm theo
các hình minh họa.
Ký hiệu môn loại: 793.8/M458G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016767-16768, LDTN.018212-18214
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032188-32190
3/. HOÀNG LỘC. T.7. - 2018. - 24tr.
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện 7 màn ảo thuật với các đạo cụ đơn giản
như biến mất đồng xu đơn giản, đâm kim xuyên bong bóng, lấy đồ vật từ túi giấy không... có kèm theo
các hình minh họa
Ký hiệu môn loại: 793.8/M458G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016769-16770, LDTN.018206-18208
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032191-32193
4/. Làm bạn với bóng đá : Truyện tranh kiến thức tiểu học / Tatsuki Nohda ; Quỳnh Thu dịch. - H. :
Lao động, 2018. - 191tr. : tranh vẽ ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: うまくなる少年サッカー
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn học sinh tiểu học các kỹ thuật và phương pháp luyện tập bóng
đá một cách vui vẻ
Ký hiệu môn loại: 796.334/L104B
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033420
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. AKAMITSU AWAMURA. Khúc nguyền ca của thánh kiếm sĩ / Akamitsu Awamura ; Huỳnh Mỹ
Duyên dịch ; Minh hoạ. - H.: Nxb. Hà Nội. - 19cm
ISBN: 9786045524909
T.2. - 2017. - 377tr.: Tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.636/KH506N
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060204-60205
2/. AKIRA. Nhật ký giấc mơ / Akira ; Kikiyama nguyên tác ; Arisaka Ako minh họa ; Phạm Tiết Nguyên
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 292tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/NH124K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039820
Kho Mượn: MV.058779-58780
Kho lưu động: LD.025353-25354
3/. 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, LD.025339-25340
4/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 14 : Hoàng hậu ăn mày. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040283
Kho Mượn: MV.059959-59960
Kho lưu động: LD.025181-25182, LD.025337-25338
5/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T.12 : Những con rối quỷ. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040281
Kho Mượn: MV.059955-59956
Kho lưu động: LD.025333-25334
6/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 15 : Người rừng. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040284
Kho Mượn: MV.059961-59962
Kho lưu động: LD.025183-25184, LD.025331-25332
7/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T.13 : Hải tặc. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040282
Kho Mượn: MV.059957-59958
Kho lưu động: LD.025179-25180, LD.025335-25336
8/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 19 : Thị trấn dịch hạch. - 2017. - 259tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040504
Kho Mượn: MV.060223-60224
Kho lưu động: LD.025325-25326
9/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 17 : Cọp thần lông trắng. - 2017. - 254tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040285
Kho Mượn: MV.059963-59964
Kho lưu động: LD.025185-25186, LD.025329-25330
10/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh:
Nxb. Trẻ. - 20cm
T. 18 : Bí mật động thiên cung. - 2017. - 259tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040505
Kho Mượn: MV.060225-60226
Kho lưu động: LD.025327-25328, LD.025341-25342
11/. CAMELLIA DƯƠNG. Khúc đắm say tuyệt vọng / Camellia Dương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018.
- 129tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/KH506Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040509
Kho Mượn: MV.060229-60230
Kho lưu động: LD.025357-25358
12/. CAO NGUYỆT NGUYÊN. Nguyện của đêm / Cao Nguyệt Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
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2018. - 225tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040493
Kho Mượn: MV.060256-60257
Kho lưu động: LD.025363-25364
13/. CHU TRỌNG HUYẾN. Chuyện kể từ làng sen / Chu Trọng Huyến. - H. : Lao động, 2017. - 294tr.
; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039497
Kho Mượn: MV.058152-58153
Kho lưu động: LD.021616-21617, LD.025373-25375
14/. CỬU NGUYỆT HI. Một tòa thành đang chờ Anh : Tiểu thuyết / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 676tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010680
15/. DIỆP THẠCH ĐÀO. Giấc mộng xuân trong ngõ Hồ Lô : Tuyển tập truyện ngắn / Diệp Thạch
Đào ; Dịch: Nguyễn Thu Hiền.... - H. : Văn học, 2017. - 193tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/GI-119M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039490
Kho Mượn: MV.058134-58135
Kho lưu động: LD.025351-25352
16/. DU TỬ LÊ. Trên ngọn tình sầu / Du Tử Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 146tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/TR254N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040511
Kho Mượn: MV.060235-60236
Kho lưu động: LD.025349-25350
17/. DU TỬ LÊ. Với nhau, một ngày nào : Tiểu thuyết / Du Tử Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 368tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/V462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040485
Kho Mượn: MV.060209-60210
Kho lưu động: LD.025371-25372
18/. ĐÀO UYÊN MINH. Đào Uyên Minh toàn tập / Đào Uyên Minh ; Trần Trọng Dương dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 530tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.1124/Đ108U
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010679
19/. Đón chào ngày mới / Thơ: Thanh Nga ; Tranh: Minh Tâm. - H. : Văn học, 2018. - 35tr. : tranh màu
; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ430C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018124-18125
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033416-33417
20/. ĐỒNG HOA. Kia khoảng trời sao, đây khoảng biển / Đồng Hoa ; Thu Trần dịch. - H. : Phụ nữ,
2018. - 640tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/K301K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040486
21/. 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 lưu động: LDTN.018221-18222
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033136-33137
22/. ELLCHIRO ODA. One piece. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.87 : "Không ngọt ngào đâu". - 2018. - 216tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018293-18294
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033471-33472
23/. GARY, ROMAIN. Chó trắng / Romain Gary ; Nguyên Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2018. - 338tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 843.914/CH400T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040516
Kho Mượn: MV.060276-60277
24/. HỒNG TÁO. Bạn trai chuẩn 5 sao / Hồng Táo ; Tố Nga dịch. - H. : Văn học, 2017. - 398tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/B105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040510
Kho Mượn: MV.055855, MV.060200
25/. KAGAWA, JULIE. Huyền thoại sắt / Julie Kagawa ; Mokona dịch. - H. : Văn học, 2017. - 339tr. ;
21cm. - (Tủ sách Văn học Mỹ. Thế giới của tiên sắt. Ph.7)
Tên sách tiếng Anh: The iron legends
Ký hiệu môn loại: 813.6/H527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040481
Kho Mượn: MV.060213-60214
26/. KAZUMI YUMOTO. Mùa thu của cây dương / Kazumi Yumoto ; Nguyễn Thị Hương Giang dịch. Tái bản. - H. : Văn học, 2017. - 202tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/M501T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040492
Kho Mượn: MV.060245
Kho lưu động: LD.021192-21193
27/. KENYON, SHERRILYN. Thợ săn đêm / Sherrilyn Kenyon ; Thanh xù, JR dịch. - Tp. Hồ Chí Minh:
Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm
P.4 : Nụ hôn tử thần. - 2017. - 407tr.. - (Tủ sách văn học Mỹ)
Ký hiệu môn loại: 813/TH460S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038787, VN.040489
Kho Mượn: MV.056906-56907, MV.060250-60251
28/. Khu rừng hạnh phúc - Bảo bối của thầy cú mèo : Câu chuyện đẹp về tình thầy trò : Truyện tranh /
Truyện: Đào Trung Uyên ; Tranh: Thông Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 23tr. : tranh
màu ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018258-18259
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033443-33444
29/. Khu rừng hạnh phúc - 7 quả mận rừng : Câu chuyện đẹp về tình bạn : Truyện tranh / Truyện: Đào
Trung Uyên ; Tranh: Thông Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018256-18257
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033441-33442
30/. Khu rừng hạnh phúc - Gấu em dễ thương quá đi ! : Câu chuyện đẹp về tình anh em : Truyện
tranh / Truyện: Đào Trung Uyên ; Tranh: Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 23tr. : tranh
màu ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018250-18251
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033435-33436
31/. Khu rừng hạnh phúc - Nhím con gặp siêu nhân : Câu chuyện đẹp về tình mẹ con : Truyện tranh /
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Truyện: Đào Trung Uyên ; Tranh: Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 23tr. : tranh màu ;
19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018252-18253
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033437-33438
32/. Khu rừng hạnh phúc - Ông sói và những khách bất ngờ : Câu chuyện đẹp về tình yêu thương :
Truyện tranh / Truyện: Đào Trung Uyên ; Tranh: Thông Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 23tr. : tranh màu ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018254-18255
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033439-33440
33/. Khu rừng hạnh phúc - Sóc nâu sóc trắng : Câu chuyện đẹp về tình hàng xóm : Truyện tranh /
Truyện: Đào Trung Uyên ; Tranh: Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 23tr. : tranh màu ;
19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018260-18261
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033445-33446
34/. KOTA NOZOMI. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường : Tiểu thuyết / Kota Nozomi ; minh họa:
029 Oniku ; Suigyo dịch. - H.: Phụ nữ. - 18cm
T.7. - 2017. - 267tr.
Ký hiệu môn loại: 895.636/C514C
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060291-60292
35/. KOTA NOZOMI. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường : Tiểu thuyết / Kota Nozomi ; minh họa:
029 Oniku ; Suigyo dịch. - H.: Phụ nữ. - 18cm
T.5. - 2017. - 267tr.
Ký hiệu môn loại: 895.636/C514C
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060287-60288
36/. KOTA NOZOMI. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường : Tiểu thuyết / Kota Nozomi ; minh họa:
029 Oniku ; Suigyo dịch. - H.: Phụ nữ. - 18cm
T.8. - 2017. - 267tr.
Ký hiệu môn loại: 895.636/C514C
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060293-60294
37/. KOTA NOZOMI. Cuộc chiến siêu nhiên giữa đời thường : Tiểu thuyết / Kota Nozomi ; minh họa:
029 Oniku ; Suigyo dịch. - H.: Phụ nữ. - 18cm
T.6. - 2017. - 267tr.
Ký hiệu môn loại: 895.636/C514C
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060289-60290
38/. LÂM MOON. Một khẽ chạm tay / Lâm Moon. - H. : Lao động, 2018. - 193tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M458K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040514
Kho Mượn: MV.060217-60218
Kho lưu động: LD.025376-25377
39/. LÊ BÙI THẢO NGUYÊN. Tôi cần một cái khuôn khác : Méo mó cũng được / Lê Bùi Thảo Nguyên.
- H. : Thế giới, 2018. - 252tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T452C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040484
Kho Mượn: MV.060211-60212
40/. LÊ LINH. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 18cm
T.29 : Mưu sát Tào Phi. - 2008. - 128tr.
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Tóm tắt: Tuyển tập các bài văn tả theo chương trình tiểu học lớp 4, lớp 5 này sẽ do chính
các
bạn
học Kho
sinh lưu
được
tác giả
hướng dẫn qua cách phân tích, đề lập dàn ý với giọng văn còn ngây
động:
LDTN.018307-18308
Số ĐKCB:
thơ, trong sáng, cách nhìn nhận vấn đề còn đơn giản, câu, chữ chưa chau chuốt, nhưng đây chính
41/. LÊ
THỊ
MINH.
Ngôn
ngữ895.9223/TH121Đ
nhân vật truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học tiêu biểu :
là sự
cốHỒNG
gắng Ký
hiệu môn
loại:
Chuyên luận / Lê Thị Hồng Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 283tr.
; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm có 3 chương: Chương 1: Xác định ngôn ngữ đối thoại và độc thoại của
nhân vật trong Truyện Kiều và trong các truyện thơ Nôm bác học tiêu biểu. Chương 2: Đặc điểm của
ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học tiêu biểu. Chương 3: Vai trò của
ngôn ngữ nhân vật trong Truyện Kiều và các truyện thơ Nôm bác học tiêu biểu
Ký hiệu môn loại: 895.92209/NG454N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010681
Kho Mượn: MV.060237-60238
42/. LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG. Nở tàn - Biên niên ký / Lê Vũ Trường Giang. - H. : Văn hóa - Văn nghệ,
2018. - 203tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/N460T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040490
Kho Mượn: MV.060248-60249
Kho lưu động: LD.024285-24286
43/. MA VĂN KHÁNG. Lời nói thẳng : Tập bút ký chính luận / Ma Văn Kháng. - H. : Chính trị Quốc gia
sự thật, 2018. - 260tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92283403/L462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040497
Kho Mượn: MV.060239-60240
Kho lưu động: LD.025361-25362
44/. MAI VĂN PHẤN. Lặng yên cho nước chảy / Mai Văn Phấn ; Nguyễn Hoàng Diệu Thủy tuyển
chọn ; Thu Ngân minh họa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 116tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/L116Y
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040515
Kho Mượn: MV.060215-60216
Kho lưu động: LD.025382-25383
45/. MAIK CÂY. Wittgenstein của thiên đường đen : Truyện dài / Maik Cây. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 171tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/W314T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040494
Kho Mượn: MV.060254-60255
Kho lưu động: LD.025365-25366
46/. MIKAMI EN. hiểu ảnh Nishiura ở Enoshima : Tiểu thuyết / Mikami En ; Như Nữ dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 260tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/H309A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040512
Kho Mượn: MV.060233-60234
47/. 199 đề và bài văn hay 8 / Phạm Ngọc Thắm, Phạm Thị Hồng Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2017. - 286tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 807/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018266-18267
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033483-33484
48/. NGUYÊN LÝ. Các bài văn tả người, tả cảnh : Chính các em học sinh tự trình bày / Nguyên Lý. Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2017. - 77tr. ; 24cm
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của các con mà tác giả rất ghi nhận.
Ký hiệu môn loại: 807/C101B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018231-18233
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033433-33434
49/. NGUYỄN MINH HẢI. Rồi ai sẽ kể : Tạp bút / Nguyễn Minh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa
Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 164tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/R452A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040496
Kho Mượn: MV.060201
Kho lưu động: LD.025347-25348
50/. NGUYỄN NGỌC HÀ. Sài Gòn thương và nhớ : Tản văn / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Thế giới, 2017.
- 263tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040506
Kho Mượn: MV.060231-60232
51/. NGUYỄN PHONG VIỆT. Sao phải đau đến như vậy : Thơ / Nguyễn Phong Việt. - Tp. Hồ Chí
Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2018. - 151tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/S108P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040503
Kho Mượn: MV.060243-60244
52/. NGUYỄN PHONG VIỆT. Xin chào những buổi sáng = Good morning, mornings... / Nguyễn
Phong Việt ; Hạ Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 91tr. :
tranh màu ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221/X311C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018283-18284
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033511-33512
53/. NGUYỄN VĂN HỌC. Mình ơi, Anh cưới dòng sông nhé? : Tạp bút / Nguyễn Văn Học. - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 180tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/M312Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040513
Kho Mượn: MV.060219-60220
54/. Những cánh hoa bay về trời / Nguyên Nguyên, Raxu Nguyễn, Jathy.... - H. : Lao động, 2017. 213tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010904/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040491
Kho Mượn: MV.060246-60247
Kho lưu động: LD.025355-25356
55/. NÔNG QUANG KHIÊM. Tiếng hú trên đỉnh Pù Cải / Nông Quang Khiêm. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 120tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T306H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040483
Kho Mượn: MV.060202-60203
56/. OKITENEMURU. Thức tỉnh và yên ngủ / Okitenemuru ; Miyuki Lê. - Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng. 18cm
T.3. - 2016. - 165tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/TH552T
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.055072-55073
Kho lưu động: LD.025369-25370
57/. PAMUK, ORHAN. Bảo tàng ngây thơ / Orhan Pamuk ; Giáp Văn Chung dịch. - H. : Văn học;
Công ty Sách Nhã Nam, 2017. - 481tr. ; 24cm
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Ký hiệu môn loại: 894.3534/B108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010076
Kho Mượn: MV.057598-57599
Kho lưu động: LD.025343-25344
58/. PHẠM NGỌC THẮM. 270 Đề và bài văn hay 8 / Phạm Ngọc Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2017. - 339tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 807.6/H103T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018268-18269
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033485-33486
59/. PHẠM THÚY QUỲNH. Trăng trong đời : Truyện dài / Phạm Thúy Quỳnh. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 176tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/TR116T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040495
Kho Mượn: MV.060252-60253
Kho lưu động: LD.025367-25368
60/. PHAN KHÁNH. Đỗ thích kỳ án : Tiểu thuyết lịch sử / Phan Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp.
Hồ Chí Minh, 2018. - 310tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040501
Kho Mượn: MV.060227-60228
61/. PHAN THẾ HOÀI. 100 đề kiểm tra ngữ văn 11 : Dành chho học sinh lớp 11 / Phan Thế Hoài,
Trần Thị Hồng Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb, Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 157tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách biên soạn giúp các em học sinh làm quen với các dạng đề bài để đạt điểm
cao trong các kì thi môn ngữ văn lớp 11
Ký hiệu môn loại: 807/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010683
Kho Mượn: MV.060193-60194
62/. PHAN THỨ LANG. Sài Gòn vang bóng / Phan Thứ Lang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 251tr. ; 21cm
Tên thật của tác giả: Phan Kim Thịnh
Tóm tắt: Hồi ức của tác giả về một Sài Gòn trong quá khứ gắn với những con đường, góc phố,
di tích, những câu chuyện về các nhân vật, bày trò quen thuộc như: Chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập,
Chùa Khải Tường, Tả quân Lê Văn Duyệt, Ngô Tất tố, Tản Dầ Nguyễn Khắc Hiếu, trò đá gà, đấu cọp,
hát bội...
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040507
Kho Mượn: MV.060195-60196
63/. PHAN TRIỀU HẢI. Phan Triều Hải truyện ngắn / Phan Triều Hải. - H. : Văn học, 2018. - 492tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92233408/PH105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040500
64/. PHAN VIỆT. Về nhà : Bất hạnh là một tài sản / Phan Việt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 395tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/V250N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040498
Kho Mượn: MV.060241-60242
Kho lưu động: LD.018156-18157
65/. PICHON, LIZ. Quà vặt siêu đặc biệt của Tom Gates (... không có đâu) / Liz Pichon ; Đàm Huy
Phát dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 235tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Tom Gates extra special treats (not...)
Ký hiệu môn loại: 823/QU100V
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018297-18298
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033515-33516
66/. RIORDAN, RICK. Những thử thách của Apollo / Rick Riordan ; Phan Hoàng Hà dịch. - H.: Văn
học. - 21cm
T.1 : Sấm truyền bí ẩn. - 2016. - 431tr.
Ký hiệu môn loại: 813/NH556T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033421-33422
67/. RIORDAN, RICK. Thanh kiếm mùa hè / Rick Riordan ; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh
: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 583tr. ; 21cm. - (Magnus Chase và các vị thần của
Asgard. Ph.1)
Tên sách tiếng Anh: The sword of summer
Ký hiệu môn loại: 813.6/TH107K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040487
68/. SCHMITT, ERIC EMMANUEL. Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran / Eric Emmanuel Schmitt ;
Nguyễn Đình Thành dịch. - H. : Văn học, 2018. - 77tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 834/Ô455-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039814
Kho Mượn: MV.058812-58813
Kho lưu động: LD.025359-25360
69/. SENRI AKATSUKI. Kỵ sĩ rồng bất bại / Senri Akatsuki ; Trang Kumi dịch ; Ayumu Kasuga minh
họa. - H.: Nxb. Hà Nội. - 18cm
T.2. - 2018. - 331tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/K600S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018316-18317
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033523-33524
70/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.6. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059147-59148
Kho lưu động: LD.025378-25379
71/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.7. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060221-60222
Kho lưu động: LD.025380-25381
72/. SUMINO YORU. Tớ muốn ăn tụy của cậu / Sumino Yoru ; Phong Tập dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 341tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.6/T460M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039557
Kho Mượn: MV.058243-58244
Kho lưu động: LD.025345-25346
73/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.1. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033447-33448
74/. Máu bạc / Hàn Du. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 21cm
T.1. - 2018. - 283tr.
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Ký hiệu môn loại: 895.92234/M111B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040508
Kho Mượn: MV.060198-60199
75/. T.1. - 2018. - 61tr.: tranh màu. - (Tủ sách Người mẹ tốt)
Ký hiệu môn loại: 813/V428V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018273-18274
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033505-33506
76/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.10. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033465-33466
77/. Thần đồng đất Việt khoa học / Truyện và tranh: Huỳnh Hải, Quang Khánh. - T.p Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 19cm
T.101 : Mật ong làm đẹp. - 2012. - 37tr.: hình vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018303-18304
78/. Học sinh chân kinh / Tranh, lời: B. R. O. - H.: Dân trí. - 19cm
T.10 : Xuân ứa gan. - 2013. - 125tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 895.9223/H419S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018296
79/. Thần đồng đất Việt khoa học / Truyện và tranh: Huỳnh Hải, Quang Khánh. - T.p Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 19cm
T.102 : Cỗ máy biết nhột. - 2012. - 37tr.: hình vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018299-18300
80/. Thần đồng đất Việt khoa học / Truyện và tranh: Huỳnh Hải, Quang Khánh. - T.p Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 19cm
T.106 : Cây gậy thần thông. - 2012. - 37tr.: hình vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018301-18302
81/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.11. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033467-33468
82/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.12. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033469-33470
83/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.160 : Ông nghề thi hỏng. - 2013. - 112tr.: hình ảnh
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018305-18306
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84/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.164 : Bò cái tịt ngòi. - 2013. - 112tr.: hình ảnh
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018313-18315
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033521-33522
85/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.174 : Nỗi oan sấm sét. - 2014. - 112tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018309
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033517-33518
86/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.2. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033449-33450
87/. Voi & Lợn - Bạn tớ đang buồn = My friend is sad : Truyện tranh : Picture book song ngữ : Dành cho
trẻ từ 0 - 6 tuổi / Mo Willems ; Mầm Nhỏ dịch. - H.: Phụ nữ. - 23cm
T.2. - 2018. - 61tr.: tranh màu. - (Tủ sách Người mẹ tốt)
Ký hiệu môn loại: 813/V428V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018275-18276
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033503-33504
88/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.216 : Đồ Kiết kén rể. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018310-18312
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033519-33520
89/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.3. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033451-33452
90/. Voi & Lợn - Bạn tớ đang buồn = My friend is sad : Truyện tranh : Picture book song ngữ : Dành cho
trẻ từ 0 - 6 tuổi / Mo Willems ; Mầm Nhỏ dịch. - H.: Phụ nữ. - 23cm
T.3. - 2018. - 61tr.: tranh màu. - (Tủ sách Người mẹ tốt)
Ký hiệu môn loại: 813/V428V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018277-18278
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033501-33502
91/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.4. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033453-33454
92/. Voi & Lợn - Bạn tớ đang buồn = My friend is sad : Truyện tranh : Picture book song ngữ : Dành cho
trẻ từ 0 - 6 tuổi / Mo Willems ; Mầm Nhỏ dịch. - H.: Phụ nữ. - 23cm
T.4. - 2018. - 61tr.: tranh màu. - (Tủ sách Người mẹ tốt)
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Ký hiệu môn loại: 813/V428V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018279-18280
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033499-33500
93/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.5. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033455-33456
94/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.6. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033457-33458
95/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.7. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033459-33460
96/. Fujiko F Fujio đại tuyển tập - Doraemon truyện ngắn : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio. - H.: Kim
Đồng. - 21cm
T.7. - 2018. - 587tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho trẻ em)
Ký hiệu môn loại: 895.63/F510-I
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033473-33474
97/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.8. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033461-33462
98/. Diễn viên lồng tiếng : Truyện tranh / Maki Minami ; Thư Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.9. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ. - (T2: Tuổi teen)
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.63/D305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033463-33464
99/. Học sinh chân kinh / Tranh, lời: B. R. O. - H.: Dân trí. - 19cm
T.9 : Phụ huynh đi bụi. - 2013. - 125tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 895.9223/H419S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018295
100/. THỤY GIẢ. Quân túy trần hương / Thụy Giả ; Nam Nhạn dịch. - H. : Hà Nội, 2018. - 398tr. ;
21cmKý hiệu môn loại: 895.13/QU121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040499
101/. Tuyệt kĩ luyện giải đề thi Ngữ văn : Theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo :
Dạng đề lớp 12 - Liên hệ lớp 11 / Dương Khánh Toàn, Đoàn Mạnh Linh, Văn Trịnh Quỳnh An...; Ch.b.:
Chí Bằng. - H. : Dân trí, 2018. - 230tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 807/M458T
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010682
102/. VERNE, JULES. Cuộc thám hiểm vào lòng đất / Jules Verne ; Giang hà Vy dịch. - Tái bản lần
thứ 2. - H. : Văn học, 2017. - 295tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của chính trị gia Alexander Hamilton
(1757-1804),
mộtĐọc:
trongVN.040482
những đại công thần lập nên nhà nước Cộng hoà Mỹ cùng những đóng
Số
ĐKCB: Kho
góp lớn trongKho
xâyMượn:
Ký hiệu
môn loại: 843.8/C514T
MV.060206-60207
Kho lưu động: LD.021324-21325
103/. 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.2. - 2017. - 319tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/CH527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040502
Kho Mượn: MV.060197
104/. 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 lưu động: LDTN.018291-18292
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033128-33129
105/. YONEZAWA HONOBU. Thằng khờ / Yonezawa Honobu ; Như Ý dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn;
Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 264tr. : hình vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/TH116K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039487
Kho Mượn: MV.058136-58137
Kho lưu động: LD.025384-25385
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. CARNEGIE, DALE. Bốn mươi gương thành công / Dale Carnegie ; Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 333tr. ; 21cm
Tóm tắt: 40 nhân vật là 40 tấm gương về sự thành đạt trong lịch sử, đó là Albert Einstein,
Theodore Roosevelt, Mark Twain... Những tấm gương thành công, làm lên sự nghiệp lớn lao đều là
những con người hết sức bình thường, cái mà họ làm lên thành công chính là lòng quyết tâm và sự kiên
trì
Ký hiệu môn loại: 920.02/B454M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040526
Kho Mượn: MV.060260-60261
2/. HÀ MINH HỒNG. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 ở Khu trọng điểm (Sài Gòn - Gia Định)
/ Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 279tr. : minh hoạ ;
21cm
Tóm tắt: Gồm những khảo cứu chuyên sâu về chiến trường Khu trọng điểm Sài Gòn - Gia Định,
một hình thế chiến trường độc đáo và duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi thực
hiện tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Ký hiệu môn loại: 959.7043/C514T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040520
Kho Mượn: MV.060280-60281
3/. NGUYỄN CẢNH BÌNH. Alexander Hamilton (1757 - 1804) / Nguyễn Cảnh Bình. - H. : Thế giới,
2018. - 250tr. ; 21cm
Thư mục cuối chính văn
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dựng Hiến pháp cũng như thiết lập hệ thống tài chính và thành lập Ngân hàng Trung ương Mỹ để thúc
đẩy sản xuất, đặt nền móng cho nền kinh tế với tư cách công trình sư
Ký hiệu môn loại: 973.4092/A103H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010685
Kho Mượn: MV.060272-60273
4/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Các cuộc đời ngoại hạng : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 298tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nói lên sự bênh vực người nghèo như Victor Hugo, bênh vực phụ nữ như
George Sand, tinh thần mạo hiểm và yêu khoa học như Jules Verne, tinh thần yêu nước như Dumas…
và nhiều những cuộc đời khác
Ký hiệu môn loại: 920.02/C101C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040524
Kho Mượn: MV.060264-60265
5/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Gương chiến đấu : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 292tr. ; 21cm
Tóm tắt: Độc giả rất quen thuộc với Anh em nhà Karamazov, Nanh Trắng hay Từ điển Triết
học... Nhưng có khi nào các bạn tự hỏi những Dostoïevsky, Jack London… đã phải chiến đấu như thế
nào để đạt được thành công không? Cuốn sách sẽ giúp bạn thấu hiểu điều đó
Ký hiệu môn loại: 920.02/G561C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040521
Kho Mượn: MV.060270-60271
6/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Gương danh nhân : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 218tr. ; 21cm
Tóm tắt: Mười nhân vật với những câu chuyện khác nhau, những hoàn cảnh, công việc khác
nhau nhưng họ đều có một điểm chung chính là dám hy sinh để đạt được những thành công mang đến
thay đổi cho nhân loại.
Ký hiệu môn loại: 920.02/G561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040523
Kho Mượn: MV.060266-60267
Kho lưu động: LD.025388-25389
7/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Gương kiên nhẫn : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 301tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ về những con người có thật, không chấp
nhận thực tại trớ trêu, sống siêng năng, kiên trì, nhiệt huyết để tìm ra những điều mới mẻ.
Ký hiệu môn loại: 920.02/G561K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040522
Kho Mượn: MV.060268-60269
8/. NGUYỄN HIẾN LÊ. 15 Gương phụ nữ : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 219tr. ; 21cm
Tóm tắt: 15 người phụ nữ với 15 câu chuyện cuộc đời khác nhau nhưng ở họ luôn tồn tại một
điểm chung duy nhất chính là luôn đi tìm niềm vui của cuộc đời mình trong hạnh phúc nhân loại.
Ký hiệu môn loại: 920.02/M558L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040525
Kho Mượn: MV.060262-60263
Kho lưu động: LD.025386-25387
9/. NGUYỄN THỊ HẠNH. Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước
(1954 - 1975 ) / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Chính trị quốc giả, 2018. - 184tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình nghiên cứu
và giảng dạy lịch sử các chuyên ngành: lịch sử phong trào giải phóng dân tộc, lịch sử quan hệ quốc tế
và nhất là lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 959.7043344/NH121D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040518
Kho Mượn: MV.060208, MV.060284
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Kho lưu động: LD.025394-25395
10/. 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 lưu động: LDTN.018227-18228
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033229-33230
11/. THÁI CHÍ THANH. Những con người sống mãi với non sông / Thái Chí Thanh. - 20.5cm
T.1 : Những anh hùng Liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống pháp. - 2018. - 213tr.
Tóm tắt: Bộ sách vừa như những nén nhang dâng hương hồn các anh hùng bất tử, vưa giúp
các thế hệ hôm nay hiểu thêm, để kính yêu, để ghi nhớ và để sống sao cho xứng với những người đã
ngã xuống
Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040519
Kho Mượn: MV.060282-60283
Kho lưu động: LD.025392-25393
12/. Tổng thống Mỹ - Những bài diễn văn nổi tiếng / BBT tuyển chọn ; Nguyễn Trường Uy h.đ.... - H. :
Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2018. - 490tr. : ảnh ; 24cm. - (Tủ sách Nhân vật và Lịch sử
Hoa Kỳ)
Phụ lục: tr. 482-490
Tóm tắt: Tuyển chọn những bài diễn văn được đánh giá là xuất sắc nhất trong lịch sử nước Mỹ,
thể hiện những dấu ấn cá nhân của mỗi Tổng thống trong các chính sách chính trị, ngoại giao, chiến
tranh và nhân quyền
Ký hiệu môn loại: 973/T455T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010684
13/. WAGMAN-GELLER, MARLENE. Đằng sau mỗi người đàn ông vĩ đại : Đằng sau mỗi người đàn
ông nổi tiếng là những phụ nữ bị lãng quên / Marlene Wagman-Geller ; Tiếu Khanh dịch. - Thanh Hoá :
Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 263tr. ; 21cm. - (Tên sách tiếng Anh: Behind every great man)
Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện giúp chúng ta thấy một phần bức tranh đời của những
bóng hồng mạnh mẽ và quyến rũ, từ Constance Lloyd (Bà Oscar Wilde) đến Jane Wilde (Bà Stephen
Hawking),... Bất chấp đức lang quân có lối sống “tai tiếng” như thế nào (nghiện rượu, vũ phu, ngoại
tình) họ vẫn lặng lẽ dành sự hỗ trợ, cổ vũ to lớn cho người đàn ông của mình và góp phần làm thay đổi
diện mạo lịch sử
Ký hiệu môn loại: 920.72/Đ116S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040517
Kho Mượn: MV.060278-60279
Kho lưu động: LD.025390-25391
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. HUỲNH CÔNG TÍN. Chuyện địa danh và chữ nghĩa Nam Bộ / Huỳnh Công Tín. - Tp. Hồ Chí Minh
: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 355tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 335 - 341
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về các địa danh như: Ao Vuông, Ao bà Om, Ba dải cù lao, Ba
Giồng...; giới thiệu các phương ngữ, quán ngữ, thành ngữ, cách dùng từ, diễn đạt lời ăn tiếng nói về
cuộc sống sinh hoạt văn hoá của người dân vùng sông nước Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 915.977/CH527Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040527
Kho Mượn: MV.060274-60275
2/. PHẠM VÂN ANH. Sang Tây - Mười tháng ở Pháp / Phạm Vân Anh ; Nguyễn Hữu Sơn s.t, giới
thiệu. - H. : Tri thức, 2018. - 184tr. ; 21cm
Tên thật tác giả: Đào Trinh Nhất
Tóm tắt: Gồm những ghi chép của tác giả trong chuyến đi sang Pháp vào đầu thế kỷ 20 cho
thấy phần nào diện mạo đời sống xã hội nước Pháp và khả năng áp bức, chi phối, bóc lột của tư bản
Pháp với người dân lao động cả ở chính quốc cũng như các nước thuộc địa...
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Ký hiệu môn loại: 914.404/S106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040488
Kho Mượn: MV.060258-60259
CHÍNH TRỊ
1/. BÙI ĐÌNH PHONG. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng
Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 254tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư
tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản, sâu sắc một số vấn đề về Đảng
trong di sản Hồ Chí Minh và hiện nay
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040428
Kho Mượn: MV.060105-60106
Kho lưu động: LD.025271-25272
2/. Chính sách "Đóng cửa" và "Mở cửa" ở một số Quốc gia Đông Nam Á : Từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối
thế kỉ XIX / Đặng Văn Chương (ch.b.), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 295tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm
Phụ lục: tr. 273-295, Thư mục: tr. 257-272
Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến chính sách "đóng cửa" và "mở
cửa" ở các quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX. Giới thiệu chính sách "đóng
cửa" và "mở cửa" tại các quốc gia như: Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam; đặc điểm, hệ quả và
kinh nghiệm của các quốc gia này cho Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực, quốc tế hiện nay
Ký hiệu môn loại: 327.59/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010658
Kho Mượn: MV.060078-60079
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường / Mạc Doãn Thanh tuyển chọn. - H. :
Dân trí, 23018. - 212tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các bài nói bài viết về môi trường và bảo vệ môi trường theo tư tưởng của
Bác Ký hiệu môn loại: 335.4346/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040429
Kho Mượn: MV.060101-60102
Kho lưu động: LD.025267-25268
2/. VŨ THẾ TÙNG. Tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về Chủ Nghĩa xã hội hiện nay :
Sách chuyeenb khảo / Vũ Thế Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tính phổ biến và tính đặc thù của nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội trên thế
giới thời kỳ cải cách, đổi mới; ý nghĩa của việc nghiên cứu đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
trên thế giới và Việt Nam hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 335/T312P
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059777-59778
Kho lưu động: LD.025269-25270
KINH TẾ
1/. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia trong hội nhập FTA /
Phạm Thị Hồng Yến (ch.b.), Phan Thảo Nguyên, Đinh Hoàng Anh.... - H. : Thông tin và Truyền thông,
2017. - 242tr. : bảng ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Vụ Hợp tác Quốc tế, Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia
của Việt Nam, từ đó đề xuất định hướng giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh và nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia một cách bền vững, hướng tới các mục tiêu phát triển đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 338.609597/C103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040425
Kho Mượn: MV.060103-60104
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2/. ITAKURA, YUICHIRO. Tiền khôn tiền dại ở tay người dùng / Yuichiro Itakura ; Thiên Ngân dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 187tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ giải thích những hiện tượng kinh tế nằm ngay trong các tình huống
của cuộc sống thường ngày. Xung quanh chúng ta có rất nhiều thứ như những hợp đồng điện thoại di
động thoạt nhìn cứ tưởng sẽ phải trả ít tiền hơn, những thẻ tích điểm mang lại cảm giác tiết kiệm, những
slogan bán hàng mà nghe qua thì có vẻ khách hàng là người được lời… Càng tìm hiểu về những “cơ
cấu” này, bạn sẽ càng nhận ra rằng bạn thực ra không hề được lời như bạn nghĩ.
Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc thay đổi một số cách nhìn truyền thống về tâm lý đám
đông
trên thịKho
trường.
chính G.C. Selden đã nói, khi bạn nhận thức được về tâm lý đám đông
Đọc:Như
VN.040434
Số
ĐKCB:
theo cách này,
cũng
là lúc
bạn có thể bước vào thị trường chứng khoán và khám phá những điều
Kho
Mượn:
MV.060093-60094
thú vị cùng Ký
hiệu
loại:
332.4/T305K
Kho
lưumôn
động:
LD.025283-25284
3/. PENDERGRAST, MARK. Hành trình cà phê / Mark Pendergrast ; Dịch: Quế Chi, Mỹ Phương ;
Nguyễn Quang Bình h.đ.. - H. : Lao động, 2018. - 716tr. ; 24cm
Tóm tắt: Hành trình cà phê ngập tràn thông tin bổ ích, kể cho chúng ta nghe những thay đổi
đáng ghi nhớ của ngành cà phê trong những thập kỷ qua, từ cuộc “khủng hoảng cà phê” khiến sản vật
này rớt giá nặng nề cho tới phong trào “Thương mại công bằng” (Fair Trade) hay “Làn sóng thứ ba” của
những người mộ điệu cà phê trên toàn thế giới. Và cũng thật tuyệt vời nếu như chúng ta biết rằng, Việt
Nam – quốc gia lớn thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê – cũng đã từng trải qua 3 làn sóng cà phê với
những câu chuyện độc đáo, thú vị không kém
Ký hiệu môn loại: 338.17373/H107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010656
4/. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. - H. : Xây
dựng, 2018. - 34tr. : bảng ; 31cm
Đầu trang tên sách ghi: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Quy định chung trong xây dựng như: quy định kỹ thuật, quy định về quản lý, tổ chức
thực hiện...
Ký hiệu môn loại: 333.7962170218597/QU600C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010648
Kho Mượn: MV.060089-60090
5/. ROCKSTROM, JOHAN. Thế giới lớn, hành tinh nhỏ : Sự phong phú trong ranh giới hành tinh /
Johan Rockstrom, Mattias Klum ; Đoàn Huy Hiên dịch ; Nguyễn Chu Hồi h.đ.. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2017. - 239tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trên cơ sở tóm tắt hiện trạng trái đất đang đối mặt với tác động của con người, các tác
giả trình bày một cách tư duy mới về sự thịnh vượng, công lý và hành phúc trên một hành tinh bền
vững, đồng thời đưa ra các giải pháp thực tiễn đối với các thách thức toàn cầu về thay đổi khí hậu...
nhằm nuôi sống chín tỷ người cũng như tạo sức mạng cho nền kinh tế mai sau
Ký hiệu môn loại: 338.927/TH250G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040426
6/. ROSENBLUTH, HAL F.. Khách hàng chưa phải là thượng đế : Đặt nhân viên lên hàng đầu để
khách hàng thật sự là thượng đế / Hal F. Rosenbluth, Diane McFerrin Peters ; Minh Hạnh dịch ; Vũ
Trọng Đại hiệu đính. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2018. - 316tr. ; 24cm
Tóm tắt: Thiên tài kinh doanh Rosenbluth sẽ chỉ cho bạn phương pháp lãnh đạo kì diệu để
thành công trong bất cứ ngành nào, qua đó nhân viên của bạn - tài sản quý giá nhất công ty - sẽ đem
về cho bạn những khách hàng tốt nhất và khiến việc kinh doanh của bạn lên đến đỉnh cao thịnh vượng
Ký hiệu môn loại: 338.4791/KH102H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010657
Kho Mượn: MV.060076-60077
7/. SELDEN, GEORGE CHARLES. Tâm lý thị trường chứng khoán : Thảm họa đầu cơ và sự cuồng
loạn của đám đông / George Charles Selden ; Phương Lan dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động Xã hội,
2018. - 172tr. ; 20cm
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1/. PHẠM THỊ THUÝ. Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con : Cha mẹ cần biết trước khi quá muộn /
PhạmKý
Thị
Thuý
b.s.
; Sứa
Con Lon Ton minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. hiệu
môn
loại:
332.645/T120L
những
mật ẩn giấu
trò chơi kinh doanh vĩ đại nhất mọi thời đại.
Kho phía
Đọc:sau
VN.040430
SốbíĐKCB:
8/. SOTO, HERNANDO DE. Bí ẩn của vốn : Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất
bại ở mọi nơi khác / Hernando De Soto ; Nguyễn Quang A dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2017. - 312tr. ; 21cm
Phục lục: tr. 303-311
Tóm tắt: Lý giải nguồn gốc của vốn. Thông tin về những nguồn gốc vốn chết tại các nước
nghèo cùng những nhận thức về chính trị liên quan đến những nguồn vốn chết này, từ đó vạch ra cách
thức cải cách hệ thống pháp luật cho các chính phủ để mang lại lợi ích cho người nghèo
Ký hiệu môn loại: 330.122/B300Â
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.009934
Kho Mượn: MV.056870-56871
Kho lưu động: LD.025273-25275
PHÁP LUẬT
1/. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ. Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp : Sách chuyên khảo / Đỗ
Đức Hồng Hà chủ biên, Trần Minh Hưởng, Trần Quang Hiển..... - H. : Lao động, 2018. - 550tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu, bình luận các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm, trường hợp loại trừ,
truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi
hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
Ký hiệu môn loại: 345.597/B312L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010651
2/. 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 Đọc: VN.040435
Kho Mượn: MV.060084-60085
Kho lưu động: LD.024885-24886
3/. Luật an ninh mạng. - H. : Lao động, 2018. - 63tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu về luật an ninh mạng: Những quy định chung; hoạt động của an ninh mạng;
phòng ngừa và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan và tổ chức cá nhân đối
với an ninh mạng
Ký hiệu môn loại: 343.5970999/L504A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040438
Kho Mượn: MV.060074-60075
Kho lưu động: LD.025281-25282
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. LÊ THỊ MINH PHƯƠNG. Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị / Lê Thị Minh Phương. - H. :
Xây dựng, 2018. - 108tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu hệ thống thông tin địa lí, mô hình số độ cao và xây dựng cơ sở dữ
liệu hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý đô thị
Ký hiệu môn loại: 352.160285/H250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010649
Kho Mượn: MV.060091-60092
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
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132tr. ; 24cm

Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em, cách dạy trẻ
phòng tránh xâm hại tình dục, những việc cần làm khi thấy trẻ có dấu hiệu xâm hại tình dục, tâm sự
của người từng bị xâm hại tình dục...
Ký hiệu môn loại: 362.767/C120N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025276-25280
GIÁO DỤC
1/. 7 chiến lược học tập thay đổi tương lai / 1980 Books b.s.. - H. : Thế giới, 2017. - 209tr. : hình vẽ,
bảng ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra 7 chiến lược học tập giúp bạn hiện thực hoá mục tiêu xử lý được lượng bài vở
chất chồng, làm thế nào để tận dụng tối đa thời gian, để ghi tốt, học nhanh và nhớ lâu hơn, xây dựng tư
duy phản biện...
Ký hiệu môn loại: 371.30281/B112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040437
Kho Mượn: MV.060086-60087
2/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic 2 trong 1 toán - tiếng Việt trên mạng Internet lớp 1 : Luyện kiến
thức trước khi tham gia kỳ thi Violympic trên mạng Internet... / Phạm Văn Công tuyển chọn. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 2125tr. : minh hoạ ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 372.1262/B452D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033493-33494
3/. Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic 3 trong 1 toán - tiếng Việt - tiếng Anh trên mạng Internet lớp 4 :
Luyện kiến thức trước khi tham gia kỳ thi Violympic trên mạng Internet... / Phạm Văn Công tuyển chọn.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 221tr. : minh hoạ ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 372.19/B452D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033495-33496
4/. ĐẶNG HỒNG PHƯƠNG. Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non / Đặng
Hồng Phương. - H. : Đại học sư phạm, 2018. - 143tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/PH561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010660
Kho Mượn: MV.060088
5/. Đề thi và đáp án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán - Tiếng Anh 3 / Đỗ Quang Thảo. - Đồng Nai :
Nxb.Đồng Nai, 2017. - 110tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 372/Đ250T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033527-33528
6/. GREEN, GORDON W.. 10 bước đổi màu bằng tốt nghiệp / Gordon W. Green ; Trần Vũ Thạch
dịch. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 220tr. ; 21cm. - (Tủ sách Kỹ năng
học tập)
Tóm tắt: Cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm học tập của chính tác giả, với sức học làng
nhàng đã bật lên đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học ở khi học Tiến sĩ.. Với phương pháp học
tập khoa học, người học có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động khác mà vẫn học tập hiệu quả,
đạt điểm số cao
Ký hiệu môn loại: 371.30281/M558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040436
Kho Mượn: MV.060082-60083
Kho lưu động: LD.025120-25121
7/. HERRMANN, ÈVE. Thực hành Montessori hàng ngày: Chú chim bị thương / Ève Herrmann ; Minh
họa: Roberta Rocchi ; Tuấn Linh dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 25tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách ươm
mầm)
Tóm tắt: Những câu chuyện giản dị và nên thơ được lấy cảm hứng từ cuộc sống thực. Ở mỗi
câu chuyện, có một hoạt động để mở rộng cho phần thực hành Montessori hằng ngày
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Ký hiệu môn loại: 371.392/TH552H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.010744-10745, LDTN.018225-18226
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033429-33430
8/. Luyện giải bộ đề kiểm tra định kỳ Tiếng Anh 2 : Áp dụng kĩ thuật xây dựng ma trận đề kiểm tra của
Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Bùi Văn Vinh, Dương Thị Hồng Điệp. - H. : Dân trí, 2017. - 77tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 372.6521/L527G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033491-33492
9/. Mông ai đây? / Yusuke Yonezu. - H. : Thế giới, 2018. - 16tr. : tranh màu ; 17cm. - (Sách lật tương
tác song ngữ 0 - 3 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Bottoms up!
Ký hiệu môn loại: 372.21/M455A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018122-18123
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033418-33419
10/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Kim chỉ nam của học sinh / Nguyễn Hiến Lê. - H : Hồng Đức, 2018. - 210tr ;
21cm
Tóm tắt: Học giả Nguyễn Hiến Lê nêu rõ mục đích viết cuốn sách kim chỉ nam của học sinh
như sau: “Tôi viết cuốn này chỉ có mục đích gom góp, sắp đặt lại những điều ấy thành một hệ thống, để
nhắc lại các em và hướng dẫn các em trong sự thực hành.
Ký hiệu môn loại: 371.30281/K310C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040464
Kho Mượn: MV.060127-60128
11/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Săn sóc sự học của các con / Nguyễn Hiến Lê. - H : Hồng Đức, 2018. 152tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 10 chương giúp phụ huynh lần lượt tìm hiểu, khám phá và trang bị cho
bản thân những yếu tố cần thiết để việc giúp đỡ trẻ học ở nhà có hiệu quả.Hiểu được quá trình thay đổi
tâm lý của trẻ kèm thêm có các kỹ năng phù hợp mà cuốn sách cung cấp, việc chăm sóc sự học cho
con sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn trước rất nhiều. Và tất cả những gì cha mẹ cần làm trong việc chăm
sóc con học đều được Nguyễn Hiến Lê gói gọn trong 160 trang của cuốn sách này
Ký hiệu môn loại: 371.30281/S115S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040463
Kho Mượn: MV.060125-60126
Kho lưu động: LD.025309-25310
12/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Đi tìm triết lí giáo dục Việt Nam / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Tri thức,
2017. - 259tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết so sánh về vấn đề giáo dục và giáo dục ở Việt Nam và Nhật Bản
trong công cuộc cải cách nền giáo dục Việt Nam: bàn về giáo dục và cải cách giáo dục, giáo dục lịch
sử trong trường học phổ thông, giáo dục với văn hoá - xã hội
Ký hiệu môn loại: 370.9597/Đ300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040433
Kho Mượn: MV.060095-60096
Kho lưu động: LD.025285-25286
13/. NOEL, PAUL. Lời khuyên thanh niên / Paul Noel ; Nguyễn Hiến Lê dịch. - H : Hồng Đức, 2018. 268tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang tới những lời khuyên bổ ích cho lứa tuổi thanh niên về việc học tập,
giúp các bạn giải quyết những vấn đề về sức khỏe, học tập, tình cảm,… trong quãng thời gian ngồi trên
ghế nhà trường.
Ký hiệu môn loại: 371.4/L462K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040462
Kho Mượn: MV.060123-60124
Kho lưu động: LD.025307-25308
14/. Rèn kĩ năng học tốt toán 1 : Kiến thức cần nhớ... / Trần Thị Kim Cương, Tạ Hoàng Đồng. - H. :
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 295tr. ; 24cm
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Ký hiệu môn loại: 372.7/R203K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018271-18272
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033497-33498
15/. SEGARRA, GEORGINA. Lớn lên em làm gì? : Tìm ra khả năng nghề nghiệp tiềm tàng trong em
qua những trò vui và đồ thủ công / Georgina Segarra, Bernadette Cuxart ; Thanh Giang dịch. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 93tr. ; 25cm
Ký hiệu môn loại: 372.5/L464L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.010780-10781, LDTN.018223-18224
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.028928-28929
16/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông hạng II
/ B.s.: Trần Thị Thu Huyền, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Dương Văn Khoa.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội,
2017. - 232tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục trung học cơ
sở trong xu thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở, kĩ năng quản lí
xung Ký
đột...
hiệu môn loại: 373.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010655
Kho Mượn: MV.060072-60073
17/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III / B.s.: Trần
Thị Thu Huyền, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Dương Văn Khoa.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 256tr. :
hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên tiểu học hạng II như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục tiểu học trong xu thế
đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học, kĩ năng quản lí xung đột...
Ký hiệu môn loại: 372.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010654
Kho Mượn: MV.060070-60071
18/. Thủ thỉ kiến thức lớp 1 : 40 điều thú vị để đọc mỗi ngày / Chủ biên: Mitsuharu Ohyama ; Soạn lời:
Rie Watanabe, Noriyki Irisawa, Nozomi Kai ; Hà Hime dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 165tr. ; 20.5cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 40 câu hỏi thông dụng nhiều học sinh lớp một thường thắc mắc, ví dụ
như: Tại sao chúng mình lại ngáp?, Khi bị thương, tại sao chúng mình chảy máu?, Tại sao khi ăn đồ
lạnh chúng mình lại thấy buốt lên tận óc?, Tại sao khi va mạnh vào vật cứng, đầu chúng mình sẽ bị
sưng u một cục?, Tại sao thỏ có đôi tai rất dài?, Tại sao voi lại có cái vòi dài quá là dài?, Tại sao chuột
lang lại trữ thức ăn trong túi má?, Loài chim có tai không?, Rái cá biển ngủ như thế nào?, Quả chuối có
hạt hay không?, Tại sao ô mai mơ lại có vị chua?...
Ký hiệu môn loại: 372/TH500T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018215-18216
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033423-33424
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. 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 lưu động: LDTN.018246-18247
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033249-33250
2/. 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 lưu động: LDTN.018240-18241
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033241-33242
3/. Truyện cổ tích chọn lọc - Con chó biết nói : Song ngữ Việt - Anh / Ngọc Linh b.s.. - H. : Nxb. Hội
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Nhà văn, 2018. - 12tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018244-18245
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033251-33252
4/. 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 lưu động: LDTN.018242-18243
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033245-33246
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 lưu động: LDTN.018248-18249
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033525-33526
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 lưu động: LDTN.018238-18239
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 lưu động: LDTN.018234-18235
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 lưu động: LDTN.018236-18237
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033243-33244
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. Gương hiếu học của 100 danh nhân đoạt giải Nobel / S.t., soạn dịch: Trần Thanh Sơn, Trần Nhật
Minh. - Tái bản có chỉnh lí, sửa chữa. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 279tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tinh thần say mê học tập, khám phá, khổ luyện
nghiên cứu của 100 danh nhân, những người có nhiều cống hiến cho nhân loại và đã vinh dự nhận giải
Nobel như: Joliot - Curie, Robert Woodward, Heinrich Koch, Marie Curie, Onnes, Albert Einstein...
Ký hiệu môn loại: 001.0922/G561H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040391
Kho Mượn: MV.059997-59998
Kho lưu động: LD.025213-25214
2/. PHAN QUANG. Quan tên gọi bốn con đường : Tiểu luận / Phan Quang. - H. : Văn học, 2018. 251tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài tiểu luận của nhà báo Phan Quang nhân một vài sự kiện, kỷ niệm,
hội thảo, toạ đàm khoa học về báo chí, văn học, phát thanh, truyền hình, văn hoá, lịch sử...
Ký hiệu môn loại: 001/QU100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040369
Kho Mượn: MV.059727-59728
Kho lưu động: LD.025211-25212
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. TRẦN HOÀI LINH. Kỹ thuật nhận dạng / Trần Hoài Linh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017. - 259tr.
: hình, bảng ; 27cm
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Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu chung về vị trí va vai trò của bài toán nhận dạng, các khối chức
năng cơ bản trong một hệ thống nhận dạng. Trình bày tóm lược về các khối thu nhập, chuyển đổi và
chuẩn hóa tín hiệu...
Ký hiệu môn loại: 006.37/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010643
Kho Mượn: MV.059999-60000
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. CHU XUNG. Tôi thích bản thân nỗ lực hơn / Chu Xung ; Tú Phương dịch. - H. : Văn học, 2018. 374tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ nói cho bạn biết những người cô độc làm thế nào để yêu, những
người nghèo khó làm thế nào để giàu, những người mơ hồ làm thế nào để chọn lựa, những người mỏi
mệt làm thế nào tiến bước về phía trước, những người mang trong lòng vết thương làm thế nào để hạnh
phúc.Ký hiệu môn loại: 158.1/T452T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040473
Kho Mượn: MV.060185-60186
Kho lưu động: LD.025323-25324
2/. CIALDINI, ROBERT B.. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 6 "vũ khí" gây ảnh hưởng hiệu quả
được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. Cialdini ; Mai Hạnh dịch. - Tái bản lần
thứ 6. - H. : Lao động; Công ty Sách Alpha, 2017. - 427tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Influence: The psychology of persuasion
Tóm tắt: Phân tích những nguyên tắc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục như: Sự nhất quán, sự
đáp trả, bằng chứng xã hội, uy thế, thiện cảm và sự khan hiếm có ảnh hưởng và chi phối đến những lựa
chọn, quyết định của con người
Ký hiệu môn loại: 153.852/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039415
Kho lưu động: LD.025239-25240
3/. COMM, JOEL. Tư duy khởi nghiệp : 50 bí quyết kiến tạo doanh nghiệp thành công / Joel Comm,
John Rampton ; Hà Tiến Hưng dịch. - H. : Lao động, 2018. - 362tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những điều cần thiết để trở thành một người kiến tạo doanh nghiệp, trở
thành một doanh nhân và toàn quyền làm chủ bản thân mình. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng để đưa ra
quyết định quan trọng nhất cuộc đời.
Ký hiệu môn loại: 153.42/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040411
Kho Mượn: MV.060037-60038
4/. DENLEY LUPIN. Sống cho tuổi đôi mươi duy nhất / Denley Lupin. - H. : Lao động Xã hội, 2018. 177tr. ; 21cm
Tên thật tác giả: Hoàng Thị Ngọc Dung
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm trưởng thành cho các bạn trẻ, giúp các bạn vững tin hơn vào bản
thân mình và mạnh dạn theo đuổi ước mơ, để các bạn trẻ thấy mình đã sống thật ý nghĩa và hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 155.5191/S455C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040415
Kho Mượn: MV.060039-60040
Kho lưu động: LD.025251-25252
5/. FILLIOZAT, ISABELLE. Có phải tại con đâu! : Tìm hiểu những gì diễn ra trong đầu một đứa trẻ từ 6
đến 11 tuổi / Isabelle Filliozat ; Minh hoạ: Anouk Dubois ; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Thế giới, 2018. 169tr. : tranh vẽ ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: "Il me cherche!"
Tóm tắt: Tập trung tìm hiểu những gì diễn ra trong đầu một đứa trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Cung cấp
các thông tin hữu ích cho các bậc cha mẹ hiểu tâm sinh lý của con mình hơn, giúp họ lựa chọn nhưng
phương pháp nuôi dạy, xử lí tình huống với con cái một cách phù hợp nhất
Ký hiệu môn loại: 155.424/C400P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018285-18286
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033513-33514
6/. 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 Đọc: VN.040468
Kho Mượn: MV.060005-60006
Kho lưu động: LD.024847-24848
7/. HIDEKO SUZUKI. Rồi một ngày cuộc sống hoá hư vô / Hideko Suzuki ; Ngọc Chi Linh dịch. - H. :
Thế giới, 2018. - 196tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về "cái chết" giúp cho những ai đang cận kề cái chết và người thân
xung quanh họ hiểu về sự sống và cái chết, tránh những lo sợ, khủng hoảng trước những thay đổi của
cuộc đời
Ký hiệu môn loại: 155.937/R452M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040400
Kho Mượn: MV.060009-60010
Kho lưu động: LD.025253-25254
8/. HƯƠNG NGUYỄN. Tâm lý học trong nháy mắt = Psychology Express / Hương Nguyễn (ch.b.), Bo
Minh, Đức Thành ; Minh hoạ: Hoa Vũ.... - H.: Dân trí. - 24cm
T.5 : Tâm lý học phát triển. - 2017. - 283tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về tâm lý học xã hội gồm: Các khái niệm liên quan đến tâm lí học xã hội,
lịch sử phát triển, các nhà nghiên cứu tiêu biểu. Phân tích theo ngành tâm lí học, ấn tượng đầu tiên,
quan niện bản thân, lòng tự tôn... và các thí nghiệm cổ điển nổi tiếng
Ký hiệu môn loại: 155/T120L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010645
9/. JAMES BIẾT TUỐT. Ở đời, quan trọng là biết nghĩ. Làm người, nhất định phải tư duy : Tư duy tích
cực, thành công đích thực / James Biết Tuốt. - H. : Thế giới, 2018. - 245tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những góc nhìn rất mới mẻ về tư duy - Tư duy bảo trì và tư duy phát tán, và
hướng dẫn bạn đọc suy nghĩ tích cực bằng cách luôn hướng đến giá trị trong mình cũng như giá trị mình
tạo dựng được, từ đó sẽ có được thành công
Ký hiệu môn loại: 153.4/Ơ460Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040402
Kho Mượn: MV.060043-60044
Kho lưu động: LD.025219-25220
10/. JOHN LẠC QUAN. Bất kì ai cùng yêu mến tôi = Powerful ways to make people like you : Làm
chủ giao tiếp để người ta cứ thế mà đến thôi / John Lạc Quan. - H. : Thế giới, 2018. - 184tr. ; 19cm
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết để chinh phục người khác và để người khác yêu quý mình trong giao
tiếp. Trình bày những khía cạnh tâm lí học tư duy, kĩ năng sống, giúp bạn đọc làm chủ giao tiếp và
đánh thức sức mạnh nội tâm trong mỗi con người
Ký hiệu môn loại: 153.6/B124K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040404
Kho Mượn: MV.060047
Kho lưu động: LD.025227-25228
11/. JOHN LẠC QUAN. Đơn giản lắm: Tôi đã chạm vào trái tim của tất cả mọi người = How to talk to
anyone / John Lạc Quan. - H. : Thế giới, 2018. - 160tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ 6 bí quyết để chạm đến trái tim mọi người: Biết đề nghị, biết lắng nghe, biết từ
chối, biết nói, biết cười và biết chia sẻ. Giúp nắm bắt tâm lí đối tượng giao tiếp và có những ứng xử phù
hợp mang lại hiệu quả cao trong quá trình giao tiếp
Ký hiệu môn loại: 153.6/Đ464G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040409
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Kho Mượn: MV.060027-60028
Kho lưu động: LD.025243-25244
12/. KISHIMI ICHIRO. Dám bị ghét / Kishimi Ichiro, Koga Fumitake ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. :
Lao động, 2018. - 333tr. ; 21cm
Tóm tắt: Dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên và triết gia, tác giả trình bày
những nét chính trong tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler với chủ trương cuộc đời ta là do ta lựa
chọn và phải can đảm chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 158.1/D104B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025235-25236
13/. KIYOTA YOKI. Nghệ thuật thao túng đối phương : Quy tắc tâm lý để được yêu và được làm chủ /
Kiyota Yoki ; Minamihaba Shunsuke ảnh ; Đinh thế Trung dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 111tr. ; 19cm
Tóm tắt: Nhân vật chính của cuốn sách này là SOTONEKO - những chú mèo được nuôi thả
trong môi trường tự nhiên – có khả năng vượt trội vì vừa tiếp xúc với con người vừa giữ được tập tính tự
nhiên vốn có. Qua việc phân tích đặc tính và ưu điểm của SOTONEKO, chúng ta sẽ học được từ chúng
bí quyết để được yêu và được làm chủ, khám phá nghệ thuật thao túng và điều khiển đối phương theo ý
muốn của mình.
Ký hiệu môn loại: 152.4/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040395
Kho Mượn: MV.060003-60004
Kho lưu động: LD.021101-21103
14/. KRYTON, MICHAEL. 60 Giây 1 ý tưởng : Giải phóng ý tưởng khơi nguồn sáng tạo trong bạn /
Michael Kryton ; Kaze dịch. - H. : Lao động, 2018. - 362tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp luận về tư duy sáng tạo và lên ý tưởng được phát triển qua
hơn 36 năm nghiên cứu của tác giả đã được chứng minh đem lại hiệu quả tích cực. Được áp dụng vào
cuộc sống, không chỉ giúp mọi người trở nên sáng tạo vượt bậc, mà còn rút ngắn thời gian để ta sinh ra
ý tưởng sáng tạo đó.
Ký hiệu môn loại: 153.3/S111M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040401
Kho Mượn: MV.060041-60042
15/. KYLE. MACKENZIE. Thuật đắc nhân tâm nâng tầm hiệu suất : Làm thế nào để săn tìm động lực
và thúc đẩy hành vi trong thời đại 4.0 / Mackenzie Kyle ; Trương Thị Quế Anh dịch. - H. : Lao động,
2018. - 322tr. ; 21cm
Tóm tắt: Qua hàng loạt câu chuyện mang tính cá nhân gần gũi, tác phẩm đưa ra nguyên lý đắc
nhân tâm căn bản giúp thấu hiểu và khai mở động lực sâu kín trong mỗi con người. Mackenzie Kyle
chứng minh tầm quan trọng của việc liên kết động lực đối với thành công trong kinh doanh và cuộc
sống
Ký hiệu môn loại: 153.8/TH504Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040393
Kho Mượn: MV.060019-60020
16/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.4. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018109-18110, LDTN.018202-18203
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033379-33380
17/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.1. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018106, LDTN.018196-18197
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033373-33374
18/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.2. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018198-18199
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033375-33376
19/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.3. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018107, LDTN.018200-18201
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033377-33378
20/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.5. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018108, LDTN.018204-18205
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033381-33382
21/. 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
Kho lưu động: LD.025223-25224
22/. NGUYỄN CÔNG KHANH. Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác / Nguyễn Công Khanh,
Nguyễn Minh Đức. - H. : Thanh niên, 2017. - 228tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tâm lý học đã trở thành một khoa học cơ bản và đồng thời cũng là một khoa học ứng
dụng. Cùng với tâm lý học khoa học, cũng tồn tại một tâm lý học của đời sống thường ngày bao gồm
những tri thức, những hiểu biết, những kinh nghiệm tiền khoa học về nhận thức của con người..có hiểu
tâm lý con người thì ta mới có cách ứng xử tốt hơn và có hiệu quả tốt hơn trong cuộc sống và trong
công việc. Vậy làm thế nào để hiểu tâm lý người khác, để được nhiều người yêu mến, kể cả việc giúp ta
“chinh phục” những người bạn khác giới mà ta hằng yêu quý…
Ký hiệu môn loại: 150/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038806, VN.040396
Kho Mượn: MV.056946-56947, MV.060023-60024
Kho lưu động: LD.020552-20553, LD.025231-25232
23/. NGUYỄN HỒNG HUẤN. Biết chính mình : Cuốn sách thay đổi nhận thức / Nguyễn Hồng Huấn. H. : Lao động, 2018. - 280tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn tự bản thân mình tháo gỡ những rào cản ngăn cách bạn với con
người thực sự của mình, những rào cản ngăn cách bạn sống với một cuộc đời giác ngộ.
Ký hiệu môn loại: 111/B308C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040414
Kho Mượn: MV.060033-60034
Kho lưu động: LD.025247-25248
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24/. NGUYỄN MẠNH THẢO. Anh ngữ thiền học / Nguyễn Mạnh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp.
Hồ Chí Minh, 2017. - 256tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: English in the Way of Zen
Tóm tắt: Quyển sách này mang tên English in the Way of Zen, ý muốn nói rằng chúng ta
không chỉ học tiếng Anh để biết ngôn ngữ, mà qua đó để rèn luyện tâm tính, học sống Thiền (the Zen
way of life). Thông qua những câu chuyện và giai thoại Thiền trong sách này, bạn có thể dùng nó để
nghiền ngẫm những điều đơn giản trong cuộc sống mà lâu nay ta quên nghĩ đến. Nếu bạn làm được
điều đó một cách đơn giản, bằng tiếng Anh, với chính mình hoặc trò chuyện với một người bạn, thì đó là
thành công của người biên soạn sách
Ký hiệu môn loại: 158.12804/A107N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040392
Kho Mượn: MV.060017-60018
25/. 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 Đọc: VN.040394
Kho Mượn: MV.060001-60002
Kho lưu động: LD.024869-24870
26/. Nhân viên kiệt xuất / Megara. - H. : Thế giới, 2018. - 469tr. ; 20cm
Tóm tắt: Hướng dẫn những cách thức để bạn trở thành người nhân viên tốt nhất, làm chủ được
đời sống công sở của mình như xác lập phẩm chất và tư duy làm việc, chinh phục từ đồng nghiệp đến
sếp, kiến tạo hình ảnh cá nhân, lập mạng lưới quan hệ hiệu quả, hoàn thiện mình trước những phản hồi
tiêu cực nhất; để từ đó trưởng thành từng bước trên hành trình trở thành lãnh đạo tốt nhất
Ký hiệu môn loại: 158.1/NH121V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040407
27/. NICHOLS, LISA. Giàu có như một cách sống : Mở rộng cuộc sống của bạn và đạt được sự thịnh
vượng ngay từ hôm nay / Lisa Nichols ; Nguyễn Bích Diệp dịch. - H. : Tri thức; Công ty Văn hoá và
Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 358tr. ; 24cm
Tóm tắt: "Thành công không được xác định bằng số dư tài khoản ngân hàng của bạn, hay
những tài sản ấn tượng của bạn. Thành công được xác định bởi việc bạn yêu và được yêu sâu sắc như
thế nào, bạn thoải mái cho đi và nhận lại từ người khác ra sao, và bạn sống trong niềm đam mê của
bạn liên tục đến mức nào. Đó là định nghĩa mới của sự thành công".
Ký hiệu môn loại: 158.1/GI-111C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010644
Kho Mượn: MV.060029-60030
28/. OOPSY. Mắt sáng như sao sắc bén như dao : Luyện 6 cái nhìn xuyên thấu nội tâm người khác /
OOPSY. - H. : Phụ nữ, 2018. - 184tr. ; 20cm
Tóm tắt: Đôi mắt là một thứ não bộ, ánh mắt là một loại tư duy. Ai chưa biết cách rèn luyện đôi
mắt, thì não bộ kém phát triển. Ai chưa một lần mài sắc ánh mắt, thì tư duy cũng cùn mòn. Đừng ném
đôi mắt vào những thứ giải trí trên mạng, càng thế mắt càng vô dụng. Hãy luyện đôi mắt ấy thành vũ
khí trước cuộc đời tăm tối.
Ký hiệu môn loại: 153.4/M118S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040403
Kho Mượn: MV.060045-60046
Kho lưu động: LD.025221-25222
29/. OOPSY. Tai to nghe chín hướng, biết chuyện của mười phương : Luyện tập đôi tai nghe 5 loại âm
thanh có trong vạn vật / OOPSY. - H. : Phụ nữ, 2018. - 175tr. ; 20cm
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Tóm tắt: Sâu trong đôi tai có một đôi mắt, đôi mắt nhìn thấy những thứ vô hình tuyệt diệu! Xung
quanh đôi tai có một thính phòng, thính phòng chứa đựng những điều khó mà thấy biết! Nhưng có
người biết được bí mật của ĐÔI TAI, đã luyện đến mức tai trái và tai phải nghe được bí mật của vạn vật.
Bí mật ấy có ngay
Tóm tắt: Với mong muốn được kết nối sâu sắc và thấu hiểu tường tận về người mẹ đã sinh
ra
Ký
hiệu
Kholoại:
Đọc:128.3/T103T
VN.040413
Số ĐKCB: môn
Kho Mượn: MV.060031-60032
Kho lưu động: LD.025241-25242
30/. PANOS, ALEXI. Thay đổi hay là chết : Cơ hội bây giờ hoặc không bao giờ / Alexi Panos, Preston
Smiles ; Jaden Minh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 221tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Now or never. Your epic life in 5 steps
Tóm tắt: Đúc kết 5 nguyên tắc giúp bạn định hướng lại cuộc sống thường ngày, học cách vượt
qua những trở ngại nội tâm và luôn là chính mình, cụ thể như: Phải luôn có sự lựa chọn, có trách nhiệm
tuyệt đối, tập trung vào hành động, hãy là chính mình và biết tận hưởng niềm vui
Ký hiệu môn loại: 158.1/TH112Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040410
Kho Mượn: MV.060025-60026
Kho lưu động: LD.025245-25246
31/. PHI TUYẾT. Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi không muốn ta tìm lý do / Phi Tuyết. - H. : Phụ nữ,
2018. - 262tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này không cho bạn lí do, nhưng cho bạn cách để có được cuộc sống như
mơ! Cuốn sách tập hợp những bài viết của tác giả Phi Tuyết, những câu chuyện nhỏ thường ngày mở
ra những điều không ngày thường chút nào
Ký hiệu môn loại: 158.1/KH300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040397
Kho Mượn: MV.060021-60022
Kho lưu động: LD.025229-25230
32/. RUTLEY, DANIEL. Thoát khỏi bẫy cảm xúc = Escaping emotional entrapment / Daniel Rutley ;
Tạ Thanh Hải dịch. - H. : Khoa học Xã hội, 2018. - 492tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày sự nhiệt tình hơn mà vẫn giữ được sự bình an bên trong? Nếu bạn muốn
mạnh mẽ hơn và chủ động hơn để có thể làm được tốt hơn mọi việc trong cuộc sống của mình, không
vướng phải các cảm xúc tiêu cực...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TH411K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040408
33/. RYU VỘI VÃ. Nằm ngủ đúng lúc một đời sung túc = Ngủ : Cách ngủ thông minh để tự cho mình
một khoảng trời riêng / Ryu Vội Vã. - H. : Phụ nữ, 2018. - 248tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề xuất một phương án chia giờ Ngủ sao cho thời gian làm việc tăng lên,
mà giờ ngủ phải đủ, đúng, thậm chí nhiều hơn trước.
Ký hiệu môn loại: 158.1/N114N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040405
Kho Mượn: MV.060013-60014
Kho lưu động: LD.025215-25216
34/. SHIN SOHYUN. Thả thính vạn người dính / Shin Sohyun, Jo Joongwoo ; Thục Anh dịch. - H. :
Thanh niên, 2018. - 238tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách giải đáp tất tần tật những băn khoăn trong tình yêu...
Ký hiệu môn loại: 158.1/TH100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040406
Kho Mượn: MV.060048-60049
35/. TAKESHI MORIYA. Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không? : Cuốn sách mà bất cứ người con nào cũng
cần phải đọc, để biết thương mẹ nhiều hơn / Takeshi Moriya ; Nhung Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2018. 162tr. ; 21cm
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mình, tác giả Moriya Takesi đã viết một danh sách gồm 100 câu hỏi gửi mẹ để bày tỏ những thắc mắc
của mình về cuộc đời bà thông qua đó giúp bạn tìm thấy hướng đi đúng đắn trên hành trình nuôi dạy
con của chính bản thân mình
Ký hiệu môn loại: 158.24/M200-O
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040399
Kho Mượn: MV.060015-60016
Kho lưu động: LD.025217-25218
36/. Trao gởi nhân duyên / Quán Như s.t., dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 226tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập sách nhỏ nhưng chứa đựng nhiều triết lý sống của người xưa.Và hy vọng cuốn
sách này cũng mang đến cho bạn những nhận thức sâu lắng và tốt lành.
Ký hiệu môn loại: 158/TR108G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040398
Kho Mượn: MV.060011-60012
Kho lưu động: LD.025255-25256
37/. WAGNER, META. Ai cũng là nhà sáng tạo đại tài / Meta Wagner ; Eaglism Translation Team
dịch ; Lê Lam Ngọc h.đ.. - H. : Thế giới, 2018. - 310tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: What's your creative type? Harness the power of your artistic
personality, Thư mục: tr. 293-310
Tóm tắt: Giới thiệu năm loại hình sáng tạo thuộc các nhóm tính cách khác nhau từ ngôi sao
hạng A, nghệ nhân, người thay đổi cuộc chơi, tâm hồn nhạy cảm đến nhà hoạt động qua đó giúp bạn
có thể xác định được loại hình sáng tạo của chính mình nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo đó
Ký hiệu môn loại: 153.35/A103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040469
Kho Mượn: MV.060007-60008
Kho lưu động: LD.025233-25234
38/. YASUYUKI SATO. Đời đảo điên, bình yên sống / Yasuyuki Sato ; Mia Nguyễn dịch. - H. : Thế
giới, 2018. - 260tr. ; 20cm. - (Tủ sách Sống)
Tóm tắt: Qua những câu chuyện để bạn biết mình là ai và sống vì điều gì, để biết ơn và cảm
nhận sự tuyệt vời của việc được sống trên đời, để trái tim được gột rửa và cuộc đời mãi mãi bình yên, an
nhiên
Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ462Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040412
Kho Mượn: MV.060035-60036
Kho lưu động: LD.025237-25238
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