- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO
1/. SHOUKEI MATSUMOTO. Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim / Shoukei Matsumoto ; Minh họa:
Kikue Tamura ; Hương Linh dịch. - H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 236tr. ; 19cm
Tóm tắt: Thông qua cuốn sách này, thầy Shoukei Matsumoto muốn truyền tải tới bạn đọc hình
ảnh tu hành của các nhà sư, cũng như giới thiệu nghi thức dọn dẹp hằng ngày được thực hiện tại ngôi
chùa
Ký hiệu môn loại: 294.3444/D430N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039157
Kho Mượn: MV.057495-57496
Kho lưu động: LD.021253-21254
2/. THÍCH NHẬT TỪ. Gia đình - Tranh đấu hay buông xuôi? / Thích Nhật Từ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 228tr. ; 21cm
Tóm tắt: cuốn sách nhỏ này sẽ phần nào giúp quý độc giả tìm được cách giải quyết những
xung đột, mâu thuẫn có thể gặp trong cuộc sống của mình
Ký hiệu môn loại: 294.3/GI-100Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039158
Kho Mượn: MV.057499-57500
3/. THÍCH NHẬT TỪ. Hôn nhân - Chuyện thêm và bớt / Thích Nhật Từ. - H. : Văn hóa Văn nghệ,
2017. - 245tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này ra đời như một lời chia sẻ với quý vị phương pháp chèo lái con thuyền
hôn nhân vượt qua sóng gió đời thường, cùng nhau đi hết hành trình cuộc sống để cập bến hạnh phúc.
Gia đình không chỉ là điểm tựa vững chắc của mỗi con người mà còn là thước đo giá trị hạnh phúc của
xã hội. Thế nên xây dựng một gia đình ấm êm chính là từng bước xây dựng nên một xã hội ổn định,
phồn thịnh.
Ký hiệu môn loại: 294.3/H454N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039159
Kho Mượn: MV.057497-57498
Kho lưu động: LD.021251-21252
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. BENEDETTI,TEO. Chống lại kẻ bắt nạt trên mạng : Cẩm nang sử dụng mạng xã hội dành cho bố
mẹ đọc cùng con / Teo Benedetti, Davide Morosinotto ; Hạ An dịch ; Jean Claudio minh họa. - H. : Lao
động, 2017. - 91tr. : Tranh ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là nơi lý tưởng để giải trí, học hỏi kiến thức mới và kết nối với bạn bè ngay
cả khi họ ở rất xa. Là một thế giới nguy hiểm đầy những kẻ châm chọc, giả mạo, xúc xiểm, đeo bám.
Chúng được gọi chung là những kẻ bắt nạt ảo.
Ký hiệu môn loại: 302.3/CH455L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012628-12629
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030902-30904
2/. NGUYỄN THẮNG LỢI. Trí thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn
Thắng Lợi. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 252tr. ; 21cm
ĐTTS : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu và góp phần tổng kết
10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ký hiệu môn loại: 305.55209597/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039172
Kho Mượn: MV.057516-57517
Kho lưu động: LD.021259-21260
3/. Nhận diện tầng lớp trung lưu ở Việt Nam: Đo lường và động thái phát triển / Lê Kim Sa (ch.b.), Vũ
Hoàng Đạt, Vũ Vân Ngọc, Phạm Minh Thái. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 228tr. : hình vẽ ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trung tâm Phân tích và Dự báo, Thư mục:
tr. 215-226
Trang 1
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Tóm tắt: Giới thiệu sự đa dạng trong quan điểm tiếp cận và đo lường tầng lớp trung lưu, vai trò
và sự phát triển của tầng lớp trung lưu trên thế giới, nhận diện và đo lường, động thái và xu hướng phát
triển của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 305.5509597/NH121D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039163
Kho Mượn: MV.057513-57514
4/. Triết học nữ quyền – Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ / Nguyễn Thị Nga (ch.b.),
Lê Thị Quý, Đỗ Thị Thạch.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 234tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 226-232
Tóm tắt: Trình bày những nội dung liên quan tới lý thuyết về triết học nữ quyền và vấn đề công
bằng xã hội cho phụ nữ. Giới thiệu xây dựng cơ sở lý thuyết về công bằng xã hội cho phụ nữ ở Việt
Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 305.4201/TR308H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039173
Kho Mượn: MV.057518-57519
Kho lưu động: LD.021257-21258
5/. TURNER, SARAH. Mẹ đoảng : Những nốt thăng hài hước và nốt trầm cảm xúc khi làm mẹ / Sarah
Turner ; Trần Hồng Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 388tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The unmumsy mum
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, góc nhìn thú vị về mối quan hệ giữa mẹ và con cái.
Phương pháp thích nghi với guồng xoay thường nhật, thả lỏng bản thân để trở thành một bà mẹ đáng
yêu, người bạn đồng hành cùng con
Ký hiệu môn loại: 306.8743/M200Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039169
Kho Mượn: MV.057503-57504
NGÔN NGỮ
1/. HÀ QUANG NĂNG. Từ điển chính tả tiếng Việt / Hà Quang Năng (ch.b.), Hà Thị Quế Hương. - H. :
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 719tr. : bảng ; 21cm
Thư mục: tr. 49-52. - Phụ lục: tr. 657-718
Tóm tắt: Cung cấp các dạng chính tả chuẩn của các từ ngữ thông dụng theo chính âm và chính
tả tiếng Việt, đồng thời cũng chỉ dẫn những dạng chính tả không chuẩn nhưng vẫn được sử dụng, được
sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái từ A đến Y
Ký hiệu môn loại: 495.9223/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.001665
2/. Mấy vấn đề về từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt hiện đại / Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Thạo, Lê
Thị Thùy Vinh, Nguyễn Thị Hiền. - H. : Giáo dục, 2017. - 303tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách chia làm 3 phần: Phần 1 nghiên cứu cấu tạo từ ngữ kinh tế, phần 2 nghiên
cứu về ngữ nghĩa từ vựng tiếng Việt, phần 3 nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa.
Ký hiệu môn loại: 495.92281/M126V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010071
Kho Mượn: MV.057532-57533
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. HOLLAND, SIMON. Có gì trước Big Bang? : Cùng 50 câu hỏi khoa học choáng ngợp & sửng sốt /
Simon Holland ; Minh hoạ: Tim Bradford ; Khúc Linh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 128tr. : Tranh vẽ
; 25cm
Tóm tắt: Cuốn sách này đặt ra một số câu hỏi mà bạn có thể đã từng tự hỏi
mình - những câu hỏi về thực vật, động vật và cơ thể con người, về những sự việc xảy ra ở nhà hay khi
bạn vi vu trên các phương tiện giao thông, về hành tinh mà bạn đang sống và khắp nơi trong vũ trụ và
cuối cùng, quy tắc quan trọng nhất của cuốn sách này: hãy vui vẻ trong khi thực hành khoa học nhé
Ký hiệu môn loại: 500/C400G
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031126-31127
ĐỘNG VẬT
1/. LOSH, ERIC. Các loài quý hiếm vùng Trường Sơn: Sự sống nơi dãy núi hùng vĩ giữa Việt Nam và
Lào = Wonders of the annamites: Life in the moutains of Laos and Vietnam / Eric Losh tác giả, minh
họa ; Lê Quỳnh Huệ dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 43tr. : Tranh vẽ ; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu đến các em nhỏ thế giới động vật phong phú, quý hiếm đang sinh sống ở
vùng Trường Sơn trên dải núi giữa Việt Nam và Lào như: Trĩ sao, hồng hoàng, niệc cổ hung, gà lôi lam
mào trắng, dù dì hung...
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự sẻ chia. Bé sẽ được làm
quen
với Ký Kho
hiệu lưu
mônđộng:
loại: LDTN.012611-12612
590.9597/C101L
Số
ĐKCB:
KỸ THUẬT
1/. Dung sai và kỹ thuật đo / Vũ Toàn Thắng, Phạm Xuân Khải, Tạ Thị Thuý Hương.... - H. : Giáo dục,
2016. - 191tr. ; 27cm
Phụ lục: tr. 166-188. - Thư mục: tr. 189
Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép. Trình bày dung sai lắp ghép
bề mặt trơn; dung sai truyền động bánh răng; sai lệch hình dạng, vị trí và nhám bề mặt; chuỗi kích
thước. Các khái niệm cơ bản trong đo lường, phương pháp đo kích thước của chi tiết cơ khí, phương
pháp đo sai lệch hình dáng và vị trí...
Ký hiệu môn loại: 621.80711/D513S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010075
Kho Mượn: MV.057552-57553
2/. LÊ MỸ HÀ. Lập trình IoT với ARDUINO / Lê Mỹ Hà, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2017. 462tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 629.89/L123T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010073
NÔNG NGHIỆP
1/. NGUYỄN VĂN HUỲNH. Côn trùng gây hại cây trồng / Nguyễn Văn Huỳnh, Lê Thi Sen. - Tái bản
lần thứ 2, có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 307tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu phương thức gây hại của côn trùng, cách côn trùng làm tổn thương đến sự
phát triển cây trồng, côn trùng gây hại cây trồng, gây hại cho người và động vật, phá huỷ hoặc làm
giảm giá trị các sản phẩm dự trữ, lưu trữ. Trình bày các phương pháp tự nhiên, nhân tạo và tổng hợp
phòng trừ côn trùng gây hại
Ký hiệu môn loại: 632.5/C454T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021279-21280
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. MENGMIN, CHENG. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ : Chiếc tàu hỏa đáng yêu / Cheng
Mengmin ; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 163tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Chiếc
gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh : The Little Train
Tóm tắt: Cuốn sách viết về những điều kỳ diệu, đáng yêu trong cuộc sống, những câu chuyện
kích thích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo cho bé, câu chuyện còn đưa bé du hành cùng bà lão
trên chuyến tàu trở về với những kỷ niệm đẹp đễ khi còn tàu băng qua cánh đồng.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012690-12691
2/. MENGMIN, CHENG. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ : Bí mật của gấu bu bu / Cheng
Mengmin ; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 163tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Chiếc
gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh ; Poo's best wishes
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các bạn nhỏ đáng yêu, đặc biệt là bạn gấu Bu Bu rất yêu thương bạn bè. Trước kỳ nghỉ đông, gấu Bu
Bu lo căn dặn từng li từng tí để bạn mèo Mi Mi có thể yên tâm rằng: Dù không có gấu Bu Bu bên cạnh
thì mèo Mi Mi cũng không phải trải qua những ngày mùa đông lạnh lẽo, cô đơn.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012694-12695
3/. MENGMIN, CHENG. Những câu chuyện kể trước khi đi ngủ : Chú thỏ dũng cảm / Cheng Mengmin
; Đặng Thị Kim Hiên dịch. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 163tr. : Tranh màu ; 21cm. - (Chiếc gối nhỏ)
Tên sách tiếng Anh : Bunny is Awesome
Tóm tắt: Tập sách bao gồm những câu chuyện khơi dậy và nuôi dưỡng sự tự tin ở bé, để bé lớn
lên trong sự tự tin. Bé sẽ được làm quen với các bạn nhỏ đáng yêu, đặc biệt nhất là bạn Thỏ con. Thỏ
con rất ngưỡng mộ Thỏ bố vì bố chạy nhanh, nhảy rất cao và mang vác rất khỏe.
Ký hiệu môn loại: 649.58/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012692-12693
4/. THƯỜNG VŨ. Thoát nạn trong tích tắc: Khả năng tự vệ an toàn và ứng phó linh hoạt dành cho
học sinh 4 : Giúp bạn an toàn khi ở nhà, ở trường, ở khắp mọi nơi! / Thường Vũ ch.b. ; Tuệ Văn dịch. H. : Thanh niên, 2017. - 59tr. ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn những cách xử lí thông minh để có thể giúp bạn thoát nạn trong tích
tắc, ngoảnh mặt trước mọi cám dỗ và tự tin cũng như nỗ lực học tập để gặt hái kết quả tốt nhất... Với
nhiều kiến thức phong phú và bổ ích "thoát nạn trong tích tắc"sẽ giúp bạn an toàn mọi lúc mọi nơi
Ký hiệu môn loại: 646.76/TH411N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012699-12701
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031142-31143
5/. THƯỜNG VŨ. Thoát nạn trong tích tắc: Khả năng tự vệ an toàn và ứng phó linh hoạt dành cho
học sinh 3 : Giúp bạn an toàn khi ở nhà, ở trường, ở khắp mọi nơi! / Thường Vũ ch.b. ; Nguyễn Đức
Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 59tr. ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn những cách xử lí thông minh để có thể giúp bạn thoát nạ trong tích
tắc, ngoảnh mặt trước mọi cám dỗ và tự tin cũng như nỗ lực học tập để gặt hái kết quả tốt nhất... Với
nhiều kiến thức phong phú và bổ ích "thoát nạn trong tích tắc"sẽ giúp bạn an toàn mọi lúc mọi nơi
Ký hiệu môn loại: 646.76/TH411N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012696-12698
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031140-31141
6/. VƯƠNG THIẾU PHONG. Thoát nạn trong tích tắc: Khả năng tự vệ an toàn và ứng phó linh hoạt
dành cho học sinh 1 : Giúp bạn an toàn khi ở nhà, ở trường, ở khắp mọi nơi! / Vương Thiếu Phong ch.b.
; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 59tr. ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn những cách xử lí thông minh để có thể giúp bạn thoát nạ trong tích
tắc, ngoảnh mặt trước mọi cám dỗ và tự tin cũng như nỗ lực học tập để gặt hái kết quả tốt nhất... Với
nhiều kiến thức phong phú và bổ ích "thoát nạn trong tích tắc"sẽ giúp bạn an toàn mọi lúc mọi nơi
Ký hiệu môn loại: 646.76/TH411N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012702-12704
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031144-31145
7/. VƯƠNG THIẾU PHONG. Thoát nạn trong tích tắc: Khả năng tự vệ an toàn và ứng phó linh hoạt
dành cho học sinh 2 : Giúp bạn an toàn khi ở nhà, ở trường, ở khắp mọi nơi! / Vương Thiếu Phong ch.b.
; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 59tr. ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn những cách xử lí thông minh để có thể giúp bạn thoát nạ trong tích
tắc, ngoảnh mặt trước mọi cám dỗ và tự tin cũng như nỗ lực học tập để gặt hái kết quả tốt nhất... Với
nhiều kiến thức phong phú và bổ ích "thoát nạn trong tích tắc"sẽ giúp bạn an toàn mọi lúc mọi nơi
Ký hiệu môn loại: 646.76/TH411N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012637-12638, LDTN.012705
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031146-31147
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. HAMEL, GARY. Tương lai của quản trị / Gary Hamel, Bill Breen ; Hoàng Anh, Phương Lan dịch. Tái bản lần thứ nhất. - H. : Công Thương, 2017. - 436tr. ; 21cm
Trang 4

- Thư mục thông báo sách mới
Tên sách tiếng Anh : The future of managemet
Tóm tắt: Ý nghĩa của đổi mới trong quản trị. Các phương thức đổi mới trong quản trị hành động
như tạo nên cộng đồng chung mục đích, xây dựng chế độ dân chủ đổi mới, tập trung vào ưu thế phát
triển. Đưa ra hướng đi mới cho quản trị trong tương lai
Ký hiệu môn loại: 658/T561L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039180
2/. INAMORI KAZUO. Thách thức từ con số 0 / Inamori Kazuo ; Đào Thị Hồ Phương dịch. - H. : Lao
động, 2017. - 189tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này được viết lên để trình bày về triết lí và phương thức kinh doanh của
Inamori Kazuo qua những kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình sáng lập nên Kyocrea. Qua việc
trình bày con đường hình thành và phát triển của Kyocera cũng như những tư tưởng và triết lý của cá
nhân tác giả...
Ký hiệu môn loại: 658/TH102T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039178
Kho Mượn: MV.057540-57541
Kho lưu động: LD.021285-21286
3/. MINH PHƯƠNG. 101 mẹo đối phó với sếp / Minh Phương. - H. : Thế giới, 2017. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những mối quan hệ cơ bản nơi công sở , những tình huống
trong công việc, giao tiếp thường gặp , những cách thức cơ bản nhằm tạo dựng, duy trì các mối quan
hệ... góp phần giúp bạn biết cách thể hiện, trau dồi năng lực bản thân
Ký hiệu môn loại: 658.3/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039184
4/. NHIỆM NGẠN THÂN. 30 bí quyết để trở thành nhà lãnh đạo thành công : Sách tham khảo / Nhiệm
Ngạn Thân ; Dịch: Thuý Lan, Thanh Huyền. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 247tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 30 bí quyết để trở thành người lãnh đạo thành công như: Tiêu chí của người
lãnh đạo, cách làm quan, kỹ năng lãnh đạo, cách chú trọng nâng cao sức ảnh hưởng, sáng suốt "cầu
đồng tồn dị", phải biết dừng đúng lúc...
Ký hiệu môn loại: 658.4092/B100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039177
Kho Mượn: MV.057536-57537
Kho lưu động: LD.021287-21288
5/. PHAN HIẾU. 101 mẹo đối phó với đồng nghiệp / Phan Hiếu. - H. : Thế giới, 2017. - 355tr ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp những bí quyết giúp bạn cư xử khéo léo, ứng phó nhanh
nhạy với từng típ đồng nghiệp, trong những tình huống éo le nhất để hướng tới xây dựng nhóm làm việc
ăn ý, hiệu quả, thậm chí tạo ra những '' siêu đội ngũ ''
Ký hiệu môn loại: 658.3/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039185
6/. THÁI THANH SƠN. Thương mại điện tử trong thời đại số / Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng. - H.
: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 352tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề nguyên lý về quản trị học và những công nghệ
quan trọng cần thiết nhất để thực hiện các nguyên lý đó trong môi trường thương mại
Ký hiệu môn loại: 658.8/TH561M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010072
Kho Mượn: MV.057544-57545
7/. THÀNH ĐẠT. 101 mẹo đối phó với nhân viên / Thành Đạt. - H. : Thế giới, 2017. - 358tr ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề trên và ti tỉ vấn đề
khác mà bạn bắt gặp ở nhân viên của minh, để có được một tập thể vững mạnhm đoàn kết và phát
triển Ký hiệu môn loại: 658.3/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039186
8/. VƯƠNG HOÀNH. 9 bài học về tài ăn nói trong bán hàng / Vương Hoành ; Dịch: Đỗ Thủy Hạnh,
Phạm Hồng Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 352tr. ; 21cm
Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn cải thiện khả năng ăn nói, trong đó bao gồm các kĩ năng giao
tiếp trong các tình huống như: hẹn gặp khách hàng, ra mắt khách hàng, trao đổi trực tiếp, giới thiệu sản
phẩm, xử lí nghi ngờ, ứng phó với sự từ chối, đối phó khi bị chi trích và cách ứng xử với những đối tượng
khách hàng khác nhau. Cuốn sách đã giới thiệu một cách toàn diện những kĩ năng mà người bán hàng
cần có trong mỗi bước giao tiếp với khách hàng.
Ký hiệu môn loại: 658.85/CH311B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039181
Kho Mượn: MV.057546-57547
Kho lưu động: LD.021283-21284
9/. WICKMAN, GINO. Để trở thành vị sếp tuyệt vời / Gino Wickman, René Boer ; Phạm Thị Cẩm Chi
dịch. - H. : Văn học, 2017. - 231tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết để trở thành một vị sếp tuyệt vời: Cách tập hợp những nhân viên xuất
sắc, cách sử dụng thời gian hiệu quả, sự khác biệt giữa người lãnh đạo và quản lý, 5 thông lệ trong
lãnh đạo, 5 thông lệ trong quản lý, giao tiếp thế nào để gây tác dụng mạnh mẽ lên mỗi nhân viên, xử lý
trường hợp nhân viên không đạt được kỳ vọng của bạn...
Ký hiệu môn loại: 658.409/Đ250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039183
Kho Mượn: MV.057538-57539
Kho lưu động: LD.021281-21282
10/. YABUT, JONATHAN. Nhanh hơn khao khát hơn : Thành công không chỉ dành cho người thông
minh nhất / Jonathan Yabut ; Hoàng Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nhanh hơn khao khát hơn là cuốn sách dành cho những người trẻ, những người muốn
chứng minh cho phần còn lại của thế giới thấy tuổi tác không quyết định khả năng thành công của mỗi
người...
Ký hiệu môn loại: 650.1/NH107H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039187
Kho Mượn: MV.057548-57549
Y HỌC
1/. BÍCH HẰNG. Để nhận biết sức khỏe trong tương lai và cách phòng tránh / Bích Hằng. - H. : Thanh
niên, 2017. - 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc các yếu tố quyết định sức khỏe,nhận diện cơ thể dự đoán các
dấu hiệu và triệu chứng biểu hiện ở một số bệnh ung thư thường gặp hiện nay
Ký hiệu môn loại: 613/Đ250N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039179
Kho Mượn: MV.057542-57543
2/. NGUYỄN HỒNG HOA. Hỏi đáp phát hiện và điều trị bệnh tiểu đường / Nguyễn Hồng Hoa, Bùi
Trường. - H. : Phụ nữ, 2017. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những giải đáp nguyên nhân, cách nhận biết bệnh tiểu đường, các phương pháp điều
trị và phòng bệnh tiểu đường và một số bệnh biến chứng do tiểu đường gây nên như viêm võng mạc,
bệnh lý cầu thận, bệnh thần kinh ngoại vi...
Ký hiệu môn loại: 616.462/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021291-21292
3/. NGUYỄN THỊ HƯƠNG. Viên nang DILTIAZEM giải phóng kéo dài : Sách chuyên khảo / Nguyễn
Thị Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 131tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Y Dược, Thư mục: tr. 124-131
Tóm tắt: Tổng quan về tình hình nghiên cứu, dạng bào chế và giá trị sử dụng viên nang
diltiazem giải phóng kéo dài
Ký hiệu môn loại: 615.19/V305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010074
Kho Mượn: MV.057550-57551
Trang 6

- Thư mục thông báo sách mới
4/. NGUYỄN VÂN NAM. Thân nhiệt quyết định sinh lão bệnh tử / B.s.: Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị
Bích Hồng. - H. : Thanh niên, 2017. - 159tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thực tế, bằng cách thay đổi nhiệt độ cơ thể, chúng ta có thể cải thiện đáng kể những
khía cạnh quan trọng của sức khỏe. Vậy đối với con người thân nhiệt bao nhiêu là thích hợp nhất?
Thân nhiệt cao hoặc thấp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Bạn đọc sẽ tìm thấy câu trả lời
trong cuốn sách “ Thân nhiệt quyết định sinh lão bệnh tử”
Ký hiệu môn loại: 616.075/TH121N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039182
Kho Mượn: MV.057534-57535
Kho lưu động: LD.021293-21294
5/. QUỲNH HƯƠNG. Ăn trái cây trị bệnh và thanh lọc cơ thể / Quỳnh Hương. - H. : Hồng Đức, 2017. 151tr. ; 21cm
Tóm tắt: Qua cuốn sách này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn cách chế biến trái cây thành
các món ăn chữa bệnh, đặc biệt chú trọng đến các loại bệnh thời đại như huyết áp cao, tiểu đường, tim
mạch hay những bệnh thông thường....
Ký hiệu môn loại: 613.2/Ă115T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039013
Kho lưu động: LD.021289-21290
NGHỆ THUẬT
1/. COMBACAU, CLAUDE. Catsass làm mèo đúng điệu : Truyện tranh / Claude Combacau ;
Quacakidieu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 159tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Từ truyện tranh, mẹo vặt đời sống cho tới cách tạo ra những món đồ thủ công nho
nhỏ..."Làm mèo đúng điệu" chính là cuốn truyện sinh ra để phục vụ cho các tín đồ của "giáo phái
cuồng mèo"
Ký hiệu môn loại: 741.5/C110S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031073-31074
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. ASANO ATSUKO. NO.6 / Asano Atsuko ; Diệu Hiền dịch. - H.: Văn học. - 18cm
ISBN: 9786046994763
T.4. - 2016. - 200tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/N400
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031071-31072
2/. BA THỢ TIỆN. Viết từ hồi ấy / Ba thợ Tiện. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 24cm
T.2. - 2017. - 579tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9228/V308T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010079
3/. BA THỢ TIỆN. Viết từ hồi ấy / Ba thợ Tiện. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 24cm
T.1. - 2017. - 539tr.
Ký hiệu môn loại: 895.9228/V308T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010078
4/. BÍCH NGỌC. Chuyện vặt của Múc 2 : Truyện tranh / Bích Ngọc. - H. : Dân trí, 2017. - 142tr. ;
21cm. - (Truyện tranh dành cho lứa tuổi thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031067-31068
5/. BOYCE,FRANK COTTRELL. Nếu có bạc triệu / Frank Cottrell Boyce ; Hoàng Thạch Quân dịch. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 243tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/N259C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039188
Kho Mượn: MV.057610-57611
Trang 7

- Thư mục thông báo sách mới
Kho lưu động: LD.021308-21309
6/. CHU LAI. Gió xanh : Tiểu thuyết / Chu Lai. - H. : Quân đội nhân dân, 2017. - 298tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/GI-400X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039192
Kho Mượn: MV.057570-57571
7/. Chú mèo may mắn / Truyện: Kim Jong Ryeoul ; Tranh: Kim Suk Kyung ; Nguyễn Thị Thục dịch. H. : Kim Đồng, 2017. - 120tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 11+)
Ký hiệu môn loại: 895.73/CH500M
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031069-31070
8/. Đêm chiến tranh : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trường, Đoàn Nhữ, Hồng Giang..... - H. : Văn học,
2017. - 290tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230108034/Đ126C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039196
Kho Mượn: MV.057572-57573
Kho lưu động: LD.021320-21321
9/. Đôi khi tôi chỉ là ai đó của ai : Tập truyện ngắn / Tiêu Dao, Lê Thúy Nhân, Kai Hoàng.... - H. : Văn
học, 2017. - 243tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/Đ452K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039191
Kho Mượn: MV.057566-57567
Kho lưu động: LD.021303-21304
10/. EUN JIN JANG. Những lá thư không lời hồi âm : Tiểu thuyết / Eun Jin Jang ; Sun Tzô dịch. - H. :
Văn học, 2017. - 352tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.73/NH556L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039205
Kho Mượn: MV.057556-57557
11/. HÀ PHẠM PHÚ. Chuyến tàu sông cuối cùng : Truyện ngắn / Hà Phạm Phú. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 247tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039203
Kho Mượn: MV.057592-57593
Kho lưu động: LD.021333-21334
12/. Hoàng tử rơm / Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Nguyên hương, Vũ Hương Nam.... - H. : Kim Đồng,
2017. - 137tr. ; 21cm. - (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/H407T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031092-31093
13/. HỒ HUY SƠN. Hát lời cho quả sai : Chân dung văn nghệ / Hồ Huy Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 191tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803/H110L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010081
Kho Mượn: MV.057594-57595
Kho lưu động: LD.021314-21315
14/. KAI ĐINH. Thế nào là tình yêu : Tản văn / Kai Đinh. - H. : Lao động, 2017. - 140tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.922804/TH250N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039189
Kho Mượn: MV.057576-57577
Kho lưu động: LD.021295-21296
15/. LANG, ANDREW. Truyện cổ tích màu lục / Andrew Lang ; Trang Gizz dịch ; H. J. Ford minh họa.
- H. : Kim Đồng, 2017. - 210tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/TR527C
Trang 8
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012643-12644
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031065-31066
16/. LÊ ĐỨC DƯƠNG. Đảo Thần Kiếm / Lê Đức Dương. - H. : Kim Đồng, 2017. - 146tr. ; 21cm. - (Văn
học tuổi hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ108T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012639-12640
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031059-31060
17/. LÊ MINH HÀ. Tháng ngày ê a / Lê Minh Hà. - H. : Kim Đồng, 2017. - 311tr. ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/TH106N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039190
Kho Mượn: MV.057578-57579
Kho lưu động: LD.021305
18/. LÊ TRUNG CƯỜNG. Trong mắt trái tim / Lê Trung Cường. - H. : Kim Đồng, 2017. - 130tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR431M
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031063-31064
19/. MA TRƯỜNG NGUYÊN. Ông Ké trở lại chiến khu : Tiểu thuyết tư liệu / Ma Trường Nguyên. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 208tr. ; 21cm
Thư mục cuối chính văn
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Ô455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039195
Kho Mượn: MV.057584-57585
Kho lưu động: LD.021328-21329
20/. MAI SƠN. Sự quyến rũ của chữ : Tiểu luận - Phê bình - Điểm sách / Mai Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh :
Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 297tr. ; 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bài phê bình, tiểu luận và điểm sách của tác giả về một số tác phẩm,
tác giả Việt Nam và thế giới cùng những bàn luận về triết học, các bài phỏng vấn
Ký hiệu môn loại: 895.92209/S550Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039199
Kho Mượn: MV.057560-57561
21/. MÈO MAVERICK. Ở lại thành phố hay về quê / Mèo Maverick ; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : Thế giới,
2017. - 253tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/Ơ460L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039212
Kho Mượn: MV.057608-57609
Kho lưu động: LD.021310-21311
22/. MI NGUYỄN. Những chàng trai từ vùng đất trùm khăn / Mi Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2017. 121tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039193
Kho Mượn: MV.057580-57581
Kho lưu động: LD.021330
23/. MIYASHITA NATSU. Nếu thời gian dừng lại ở ngày hôm nay : Truyện ngắn / Miyashita Natsu ;
Akichan dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 147tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.6/N259T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039202
Kho Mượn: MV.057590-57591
Kho lưu động: LD.021331-21332
24/. MONTEFIORE, SANTA. Đội thỏ hoàng gia thành Luân Đôn / Santa Montefiore, Simon Sebag
Montefiore ; Minh họa: Kate Hindley ; Ngô Hà Thu biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 172tr. : tranh vẽ ;
21cm
Trang 9

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 823/TH400H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012657-12658
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031088-31089
25/. NGÔ TỰ LẬP. Văn chương như là quá trình dụng điển / Ngô Tự Lập. - In lần thứ 3 có sửa chữa,
bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 225tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu lí luận văn học về lí thuyết văn học, mối quan hệ giữa tác giả và độc giả.
Những vấn đề ngôn ngữ, hình ảnh trong thơ, truyện, điển tích văn học. Khái niệm về quá trình dụng
điển trong thơ, văn
Ký hiệu môn loại: 801/V115C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039209
Kho Mượn: MV.057602-57603
26/. NGUYỄN THÁI HẢI. "Vụ án" ba trái xoài / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2017. - 114tr. ;
21cm. - (Tủ sách tuổi thần tiên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V500A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012659-12660
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031090-31091
27/. NGUYỄN THỊ HOA. Vị ngọt muộn màng : Truyện ngắn / Nguyễn Thị Hoa. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 280tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/V300N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039200
Kho Mượn: MV.057588-57589
Kho lưu động: LD.021322-21323
28/. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH. Rim chạy / Nguyễn Thị Thanh Bình. - H. : Kim Đồng, 2017. - 109tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/R310C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012641-12642
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031061-31062
29/. NORTON, MARY. Những người vay mượn tý hon / Mary Norton ; Saian Bailey minh họa ; Văn
Dương Đức Sơn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 203tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012630-12632
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031057-31058
30/. PAMUK, ORHAN. Bảo tàng ngây thơ / Orhan Pamuk ; Giáp Văn Chung dịch. - H. : Văn học;
Công ty Sách Nhã Nam, 2017. - 481tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 894.3534/B108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010076
Kho Mượn: MV.057598-57599
31/. PHẠM XUÂN ĐÀO. Nước mắt ấy có mặn không? : Tập truyện ngắn / Phạm Xuân Đào. - H. :
Thanh niên, 2017. - 273tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/N557M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039197
Kho Mượn: MV.057574-57575
Kho lưu động: LD.021316-21317
32/. PHAN VIỆT. Bất hạnh là một tài sản - Một mình ở Châu Âu / Phan Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2017. - 343tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/B124H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039210
Kho Mượn: MV.057604-57605
33/. PHILIPP SENDKER, JAN. Lặng nhìn đời qua những thanh âm / Jan Philipp Sendker ; Đỗ Phan
Thu Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 296tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 833/L116N
Trang 10

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039204
Kho Mượn: MV.057554-57555
34/. PUSHKIN, ALEKSANDR SERGEEVICH. Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ / A. Pushkin
; Thuý Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 113tr. ; 21cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc)
Ký hiệu môn loại: 891.713/NH556D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012623-12625
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031075-31077
35/. RATHMANN, PEGGY. 10 phút nữa là đến giờ đi ngủ / Peggy Rathmann ; Huyền Vũ dịch. - H. :
Mỹ thuật; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2016. - 48tr. ; 23cm. - (Sách kinh điển cho tuổi
măng non)
Ký hiệu môn loại: 813/M558P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012609-12610
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030073-30074
36/. ROSLUNO. Băng cướp Thụy Điển / Rosluno, Thunberg ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Lao động,
2017. - 670tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/B116C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010080
37/. SADOVEANU, MIHAIL. Quán trọ Ancuta / Mihail Sadoveanu ; Phương Thảo dịch. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 134tr. ; 21cm. - (Văn học Rumani. Tác phẩm chọn lọc)
Ký hiệu môn loại: 891.4973/QU105T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012626-12627
38/. SPARKS, NICHOLAS. Đoạn đường để nhớ / Nicholas Sparks ; Thái Hà dịch. - H. : Phụ nữ, 2017.
- 247tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/Đ406Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039208
Kho Mượn: MV.057600-57601
39/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.4. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.057564-57565
Kho lưu động: LD.021299-21300
40/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.1. - 2017. - 202tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.057562-57563
Kho lưu động: LD.021301-21302
41/. Sương mù Đà Lạt : Tập truyện ngắn / Lý Biên Cương, Châu Diên, Lê Bẩu.... - H. : Văn học, 2017.
- 255tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/S561M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039201
Kho Mượn: MV.057586-57587
Kho lưu động: LD.021318-21319
42/. Ký ức người lính : Để tri ân những hành động nhân nghĩa nhiều hơn !. - H.: Thông tin và Truyền
thông. - 24cm
T.3. - 2015. - 466tr.: ảnh chân dung, ảnh chụp
Ký hiệu môn loại: 895.922808/K600Ư
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010077
Kho Mượn: MV.057612
Trang 11

- Thư mục thông báo sách mới
43/. TẠ HỮU ĐỈNH. Người hàng xóm đáng yêu : Truyện ngắn, tản văn / Tạ Hữu Đỉnh. - H. : Hồng
Đức, 2017. - 249tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039194
Kho Mượn: MV.057582-57583
Kho lưu động: LD.021326-21327
44/. TÀO ĐÌNH. Xin lỗi em chỉ là con đĩ : Tiểu thuyết / Tào Đình ; Đỗ Thu Thủy dịch. - H. : Dân trí,
2016. - 212tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/X311L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039211
Kho Mượn: MV.057606-57607
Kho lưu động: LD.021312-21313
45/. TUỆ NGHI. Luật ngầm : Tiểu thuyết / Tuệ Nghi. - In lần 2. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 280tr.
; 21cm. - (Tủ sách Văn học)
Tên thật tác giả: Phan Thanh Bảo Ngọc
Ký hiệu môn loại: 895.92234/L504N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038977
Kho Mượn: MV.057218-57219
Kho lưu động: LD.020769-20770, LD.021306-21307
46/. 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
Ký hiệu môn loại: 843.8/C514T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021324-21325
47/. VIÊN LINH. Hạ đỏ, có chàng tới hỏi : truyện dài / Viên Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Phương
Đông, 2017. - 262tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/H100Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039207
48/. VÕ DIỆU THANH. Những cậu bé mặt trời / Võ Diệu Thanh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 82tr. ; 21cm.
- (Tủ sách tuổi thần tiên)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012645-12646
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031158-31159
49/. YASUSHI KITAGAWA. Những lá thư đến từ tương lai : Tiểu thuyết / Yasushi Kitagawa ; Thảo Aki
dịch. - H. : Văn học, 2017. - 216tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/NH556L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039206
Kho Mượn: MV.057558-57559
Kho lưu động: LD.021297-21298
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. DUNSTAN, SIMON. Sói xám: Cuộc đào tẩu của ADOLF HITLOER : Hồ sơ được tiết lộ / Simon
Dunstan, Gerrad Williams ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 367tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và con người Adolf Hitler - một trùm phát xít của Đức Quốc xã,
một con người đã làm rung chuyển lịch sử thế giới thế kỷ 20 và tình hình châu Âu trong thế chiến II
Ký hiệu môn loại: 943.086092/S428X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010082
Kho Mượn: MV.057568-57569
2/. Kể chuyện thế chiến I - Chuyến bay cuối cùng và trận bóng giữa hai chiến tuyến / Lời: Terry Dear ;
Minh hoạ: James de la Rue ; Ngọc Ánh b.d.. - H. : Kim Đồng, 2017. - 124tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 940.3/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012661-12662
Trang 12

- Thư mục thông báo sách mới
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031094-31095
3/. Kể chuyện thế chiến I - Điệp viên bồ câu và bắn rơi khí cầu Zeppelin / Lời: Terry Dear ; Minh hoạ:
James de la Rue ; Chu Giang biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 126tr. : tranh ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 940.3/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012663-12664
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031096-31097
4/. Kể chuyện thế chiến II - Cuộc đào tẩu bằng xe đạp và trang trại ma / Lời: Terry Dear ; Minh hoạ:
James de la Rue ; Ngọc Ánh b.d.. - H. : Kim Đồng, 2017. - 124tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 940.53/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012667-12668
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031098-31099
5/. Kể chuyện thế chiến II - Vụ trộm thùng và quả táo của gián điệp / Lời: Terry Dear ; Minh hoạ:
James de la Rue ; Ngọc Ánh b.d.. - H. : Kim Đồng, 2017. - 124tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 940.53/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012665-12666
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031100-31101
6/. LÊ NGUYỄN. Đất Sài Gòn và sinh hoạt của người Sài Gòn xưa / Lê Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 306tr. ; 21cm
Tóm tắt: giới thiệu Thành phố Sài Gòn thế kỷ XVIII, XIX và một số kiến trúc cổ và di tích trên
đất Sài Gòn xưa, những sinh hoạt của người Sài Gòn.
Ký hiệu môn loại: 959.779/Đ124S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039176
7/. Những liệt nữ trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt b.s.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 211tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Những liệt nữ trong lịch sử Việt Nam được nhóm biên soạn tuyển chọn một
số tấm gương tiêu biểu liệt nữ đã làm rạng ngời truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam trong sự
nghiệp cứu nước.
Ký hiệu môn loại: 959.7092/NH556L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021337-21338
8/. Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam / B.s.: Văn Đức
Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Đức Độ, Lê Văn Dũng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2017. - 223tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong
sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của
dân tộc Việt Nam trước năm 1930, từ năm 1930 đến nay. Định hướng kế thừa, phát triển tư tưởng chiến
tranh nhân dân trong sự ngiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay
Ký hiệu môn loại: 959.7/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039213
Kho Mượn: MV.057522-57523
Kho lưu động: LD.021335-21336
CHÍNH TRỊ
1/. CAMPBELL, KURT M.. Xoay trục : Tương lai nghệ thuật lãnh đạo của Mỹ ở châu Á / Kurt M.
Campbell ; Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Văn Sảnh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Tuấn Linh dịch
h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 492tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách của Campbell nói về một chủ trương rộng lớn hơn: Đó là Mỹ nên xoay trục
hơn nữa hướng tới châu Á, tham gia năng nổ vào tiến trình ngoại giao và chi phí quân sự cao hơn có
thể kéo dài trong nhiều thập kỉ
Ký hiệu môn loại: 327.5073/X412T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010066
Trang 13

- Thư mục thông báo sách mới
2/. LÊ MẬU HÃN. Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh /
Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 364tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam
dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu lí luận giải phóng dân tộc của Người
Ký hiệu môn loại: 323.1597/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039161, VN.039235
Kho Mượn: MV.057632
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết / Hải Nam b.s.. - H. : Dân trí, 2017. - 115tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết sẽ giúp độc giả hiểu thêm về tư tưởng Hồ Chí
Minh, về vấn đề đại đoàn kết dân tộc
Ký hiệu môn loại: 335.4346/H450C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039166
Kho Mượn: MV.057526-57527
Kho lưu động: LD.021261-21262
2/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình / Minh Hoạt b.s.. - H. : Dân trí, 2017. - 119tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình : "Xây dựng gia đình no ấm,
tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội"
Ký hiệu môn loại: 335.4346/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039165
Kho Mượn: MV.057524-57525
Kho lưu động: LD.021263-21264
3/. VĂN MINH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về biển đảo Việt Nam / Văn Minh. - H. : Dân trí, 2017. - 118tr. ;
21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, thư gửi, bài phát biểu, bài nói chuyện, thư khen... của chủ tịch
Hồ Chí Minh đối với nhân dân, địa phương vùng biển đảo, các đơn vị, lực lượng vũ trang bảo vệ biển
đảo Tổ Quốc; thể hiện sự quan tâm của Người về vấn đề biển đảo, xây dựng biên giới lãnh hải hòa
bình hữu nghị với các nước láng giềng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển
Ký hiệu môn loại: 335.4346/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039175
Kho Mượn: MV.057530-57531
Kho lưu động: LD.021275-21276
KINH TẾ
1/. KOTLER, PHILIP. Đối mặt tư bản : Giải pháp thực tiễn cho một hệ thống kinh tế hỗn loạn / Philip
Kotler ; Nguyễn Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 288tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra đánh giá tổng quan về những điểm dễ bị tổn thương của hệ thống
kinh tế Mỹ. Cuốn sách phân tích chi tiết những rắc rối đang xảy ra. Tác giả tổng hợp rất nhiều dữ liệu,
xem xét các lập luận trái ngược nhau để tìm ra yếu tố chính cần nghiên cứu. Và rất nhiều đề xuất được
đưa ra để giải quyết vấn đề cũng như khắc phục nhược điểm của nền kinh tế
Ký hiệu môn loại: 330.122/Đ452M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010067
2/. PHẠM THANH TÂM. Văn hóa doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế / Phạm Thanh Tâm.
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung sách gồm 4 chương, đề cập tới những vấn đề cơ bản như: Nghiên cứu tổng
quan về văn hóa doanh nghiệp. Nghiên cứu nội hàm. Phân tích về văn hóa kinh doanh...
Ký hiệu môn loại: 338.7/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039168
Kho Mượn: MV.057596-57597
3/. PHẠM THANH TÂM. Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa / Phạm Thanh Tâm. - H. :
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 236tr. ; 21cm
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Tóm tắt: Nội dung sách đề cập tới những vấn đề cơ bản về văn hóa doanh nhân như: phân tích
và làm rõ các khái niệm cơ bản có liên quan và tập trung trình bày về khái niệm doanh nhân, văn hóa
doanh nhân trong nền kinh tế toàn cầu...
Ký hiệu môn loại: 338.092/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039167
Kho Mượn: MV.057501-57502
4/. Tài nguyên đất Tây Nguyên hiện trạng và thách thức / Lưu Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Đình Kỳ,
Nguyễn Thị Thủy.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 405tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn chuyên khảo này giới thiệu đến bạn đọc tổng quan điều kiện phát sinh và thoái
hóa đất vùng Tây Nguyên, Các kết quả điều tra bổ sung và phân loại tài nguyên, cập nhật đặc điểm
của 13 nhóm đất chính và hiện trạng độ phì nhiêu của đất Tây Nguyên...
Ký hiệu môn loại: 333.73095976/T103N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010070
PHÁP LUẬT
1/. PHAN TRUNG HIỀN. Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng / Phan Trung
Hiền (ch.b.), Châu Hoàng Thân, Trần Vang Phủ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 380tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách kết cấu thành hai phần: phần 1 giới thiệu: pháp luật về quy hoạch sử dụng
đất và quy hoạch xây dựng. Phần 2: Pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ký hiệu môn loại: 346.5970430711/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010065
2/. TƯỞNG DUY LƯỢNG. Thời hiệu, thừa kế và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng. - H. : Tư pháp,
2017. - 582tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách nhằm giúp người dân có những hiểu biết nhất định về pháp luật về thừa kế,
đặc biệt là những vụ việc điển hình đã qua thực tiển xét xủ, nhằm bảo đảm cuộc sống cộng đồng ổn
định, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Ký hiệu môn loại: 347.59707/TH462H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010069
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. PHẠM THANH TÂM. Quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa /
Phạm Thanh Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 274tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho người đọc những khái niệm, đặc điểm và nội dung hoạt động
văn hóa cơ sở ở Việt Nam, với cái nhìn tổng quan nhưng khá hấp dẫn về sự phong phú, đa dạng của
hoạt động văn hóa tại địa phương...
Ký hiệu môn loại: 353.709597/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039160
Kho Mượn: MV.057509-57510
Kho lưu động: LD.021271-21272
2/. PHÙNG VĂN KHAI. Trung tướng Khuất Duy Tiến hành trình của người anh hùng / Phùng Văn
Khai. - H. : Lao động, 2017. - 118tr. ; 20cm
Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời của trung tướng Khuất Duy Tiến, cả đời toàn tâm toàn ý cống hiến cho
cách mạng, từ những ngày theo Việt Minh đánh Pháp, trở thành bộ đội, tham gia các chiến dịch lớn
nhỏ trong kháng chiến chống Pháp và đánh đế quốc Mỹ
Ký hiệu môn loại: 355.0092/TR513T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039162
Kho Mượn: MV.057511-57512
Kho lưu động: LD.021277-21278
GIÁO DỤC
1/. 7 chiến lược học tập thay đổi tương lai / 1980 Books b.s.. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa và
Truyền thông, 2017. - 209tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
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Tóm tắt: Đưa ra 7 chiến lược học tập giúp bạn hiện thực hóa 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 lưu động: LD.021265-21266
2/. CHU ĐÌNH TỚI. Cẩm nang học tập và làm việc ở nước ngoài : Từng bước trở thành công dân toàn
cầu / Chu Đình Tới. - H. : Lao động, 2017. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nhằm trang bị cho những bạn trẻ, đặc biệt là các du học sinh những kiến
thức cơ bản nhất khi bước ra nước ngoài du học, và sau đó là ở lại làm việc như một công dân toàn
cầu. Ký hiệu môn loại: 370.116/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039164
Kho Mượn: MV.057515
3/. ĐĂNG THIÊN. Giành vé đến Châu Âu / Đăng Thiên, Linh Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. 120tr. ; 21cm. - (Cổng du học)
Tóm tắt: Chia sẻ vô cùng thú vị, thực tế và hữu ích từ các bạn trẻ đang chọn quốc gia nào để
du học, chọn ngành nào trường nào để ghi danh, đến đấy rồi thì học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí sắp
xếp ra sao...
Ký hiệu môn loại: 370.116094/GI-107V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039171
Kho Mượn: MV.057507-57508
Kho lưu động: LD.021269-21270
4/. J.KRISHNAMURTI. Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống / J.Krishnamurti ; Đinh Hồng Phúc dịch. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 150tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh : Education & The Significance of Life
Tóm tắt: Cuốn sách giúp ta tìm thấy những giá trị phổ quát vững bền sao cho ta không còn lệ
thuộc vào công thức vô hồn hay lặp đi lặp lại các khẩu hiệu sáo rỗng,giúp ta phá vỡ những rào cản
trong xã hội và giữa các quốc gia.
Ký hiệu môn loại: 370/GI-108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039174
Kho Mượn: MV.057528-57529
5/. Kể chuyện theo truyện đọc hàng tuần lớp 1 / Võ Thị Minh Trang tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Dân
trí, 2017. - 133tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách được biên soạn theo đúng chương trình kể chuyện lớp 1, theo từng bài của
chương trình Tiếng Việt với các nội dung sau: Tuyển chọn một số truyện đọc hàng tuần gồm văn bản
truyện, nội dung truyện và ý nghĩa sau mỗi câu chuyện.
Ký hiệu môn loại: 372.241/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012687-12689
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031138-31139
6/. Kể chuyện theo truyện đọc hàng tuần lớp 4 / Võ Thị Minh Trang tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Dân
trí, 2017. - 173tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách được biên soạn theo đúng chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
với các nội dung sau: Tuyển chọn một số truyện đọc hàng tuần gồm văn bản truyện, nội dung truyện
và ý nghĩa sau mỗi câu chuyện
Ký hiệu môn loại: 372.242/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012678-12680
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031132-31133
7/. Kể chuyện theo truyện đọc hàng tuần lớp 2 / Võ Thị Minh Trang tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Dân
trí, 2017. - 141tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách được biên soạn theo đúng chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
với các nội dung sau: Tuyển chọn một số truyện đọc hàng tuần gồm văn bản truyện, nội dung truyện
và ý nghĩa sau mỗi câu chuyện
Ký hiệu môn loại: 372.241/K250C
Trang 16

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012684-12686
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031136-31137
8/. Kể chuyện theo truyện đọc hàng tuần lớp 5 / Võ Thị Minh Trang tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Dân
trí, 2017. - 165tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách được biên soạn theo đúng chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
với các nội dung sau: Tuyển chọn một số truyện đọc hàng tuần gồm văn bản truyện, nội dung truyện
và ý nghĩa sau mỗi câu chuyện
Ký hiệu môn loại: 372.242/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012675-12677
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031130-31131
9/. Kể chuyện theo truyện đọc hàng tuần lớp 3 / Võ Thị Minh Trang tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Dân
trí, 2017. - 149tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách được biên soạn theo đúng chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
với các nội dung sau: Tuyển chọn một số truyện đọc hàng tuần gồm văn bản truyện, nội dung truyện
và ý nghĩa sau mỗi câu chuyện
Ký hiệu môn loại: 372.241/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012681-12683
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031134-31135
10/. MAYROCK, AIJA. Bạo lực học đường chuyện chưa kể: Đừng sợ bắt nạt! : Sách tham khảo cho
phụ huynh, giáo viên và học sinh cấp 1, 2, 3 / Aija Mayrock ; Trần Mai Loan dịch. - H. : Thế giới; Công
ty Văn hóa Đinh Tị, 2017. - 162tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách nhận diện những hành vi bạo lực trong môi trường học đường, tìm
hiểu nguyên nhân và phân loại các hành vi bạo lực đó, đồng thời đưa ra các biện pháp để giảm thiểu,
phòng tránh và đẩy lùi bạo lực học đường
Ký hiệu môn loại: 371.782/B108L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021273-21274
11/. 1001 câu chuyện bồi dưỡng phẩm chất tốt / Ngọc Khánh s.t., b.s.. - Tái bản. - H. : Văn học, 2017.
- 179tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 19 câu chuyện thành ngữ giáo dục các tư tưởng, tình cảm, ý chí học tập, cách
giao tiếp, đạo lí cuộc sống, nắm bắt thành công...
Ký hiệu môn loại: 372.21/M458N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012669-12670
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031102-31103
12/. NGÂN LÊ. Du học Mỹ cần gì trong ví? / B.s.: Ngân Lê, Mỹ Dung. - H. : Kim Đồng, 2017. - 110tr. :
Minh họa ; 22cm. - (Cổng du học)
Tóm tắt: Những chia sẻ vô cùng thú vị, thực tế và hữu ích từ các bạn trẻ đang là du học sinh tại
Mĩ, cụ thể về thủ tục du học, học phí, săn học bổng, thuê nhà, làm thêm, giải trí, mua sắm, sống tiết
kiệm ở nước Mĩ đều được giải đáp cẩn thận
Ký hiệu môn loại: 370.1160973/D500H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039170
Kho Mượn: MV.057505-57506
Kho lưu động: LD.021267-21268
13/. Sáng tạo với màu nước / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Loan.... - 25cm
ISBN: 9786049478758
T. 1. - 2017. - 36tr.
Tóm tắt: Việc làm quen với hoạt động vẽ giúp bé phát triển tư duy, cảm xúc. Đây cũng là hình
thức khơi gợi trí tưởng tượng, kích thích tinh thần ham học hỏi, khám phá thế giới xung quanh và sự
sáng tạo của các bé. Màu nước là phương tiện đặc trưng khá kỳ diệu để bé bay bổng thể hiện thế giới
xung quanh mình. Với mong muốn giúp các bé có cơ hội để khám phá thế giới, nuôi dưỡng cảm xúc và
hứng thú vẽ, nhóm tác giả cho ra mắt bộ sách
Ký hiệu môn loại: 372.21/S106T
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031128-31129
14/. Tư duy cùng bé: Sống hòa thuận bên nhau là gì nhỉ? / Viết lơi: Oscar Brenifier ; Minh họa:
Frédéric Bénaglia : Dịch: Đồng Linh. - H. : Dân trí, 2017. - 96tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những bài học tư duy đầu tiên, khích lệ trẻ nhận biết bản chất những những
vấn đề mà trẻ quan tâm, giúp trẻ phát triển nhận thức một cách linh hoạt
Tóm tắt: Giúp các em học sinh trải nghiệm từ chính thực tế cuộc sống, ngọn nguồn và
động
lực
củaKho
mọiThiếu
tiến bộNhi
khoa
học.TN.031104-31105
Giúp các em trở thành nhà khoa học thực thụ khi được tự mình
Mượn:
Số ĐKCB:
trải nghiêm, Ký hiệu môn loại: 372.21/T550D
15/. VŨ THỊ KHÁNH LINH. Năng lực giáo dục con của cha mẹ học sinh trung học cơ sở : Sách
chuyên khảo / Vũ Thị Khánh Linh. - H. : Giáo dục, 2017. - 279tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu lý luận về năng lực và năng lực giáo dục con của cha mẹ, và một
số biện pháp phát triển năng lực giáo dục của cha mẹ học sinh một số nội thành Hà Nội
Ký hiệu môn loại: 373/N116L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010068
Kho Mượn: MV.057520-57521
Kho lưu động: LD.021255-21256
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Tranh truyện dân gian Việt Nam: Sự tích chùa Bà Đanh / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Hiếu Minh
b.s.. - H. : Kim Đồng, 2017. - 31tr. : Tranh vẽ ; 21cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam)
Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR107T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012633-12634
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030970-30971
2/. Tranh truyện dân gian Việt Nam: Sự tích thần tài / Tranh: Lê Minh Hải ; Hiếu Minh b.s.. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 31tr. : Tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR107T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012635-12636
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030972-30973
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. COLE, JOANNA. Chuyến xe khoa học kỳ thú: Xe biến hình khám phá cơn bão / Joanna Cole lời ;
Bruce Degen tranh ; Nguyễn Cẩm Thơ dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 48tr. ; 25cm. - (Bộ sách khoa học
thiếu nhi được chọn đọc nhiều nhất, từ 1986)
Tóm tắt: Giúp các em học sinh trải nghiệm từ chính thực tế cuộc sống, ngọn nguồn và động lực
của mọi tiến bộ khoa học. Giúp các em trở thành nhà khoa học thực thụ khi được tự mình trải nghiêm,
khám phá và thu nhận tri thức
Ký hiệu môn loại: 001/CH527X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012621-12622
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031156-31157
2/. COLE, JOANNA. Chuyến xe khoa học kỳ thú: Xe electron phiêu lưu vào dòng điện / Joanna Cole
lời ; Bruce Degen tranh ; Hồng Trà dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 48tr. ; 25cm. - (Bộ sách khoa học thiếu
nhi được chọn đọc nhiều nhất, từ 1986)
Tóm tắt: Giúp các em học sinh trải nghiệm từ chính thực tế cuộc sống, ngọn nguồn và động lực
của mọi tiến bộ khoa học. Giúp các em trở thành nhà khoa học thực thụ khi được tự mình trải nghiêm,
khám phá và thu nhận tri thức
Ký hiệu môn loại: 001/CH527X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012617-12618
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031152-31153
3/. COLE, JOANNA. Chuyến xe khoa học kỳ thú: Xe vũ trụ thám hiểm hệ mặt trời / Joanna Cole lời ;
Bruce Degen tranh ; Hồng Trà dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 48tr. ; 25cm. - (Bộ sách khoa học thiếu nhi
được chọn đọc nhiều nhất, từ 1986)
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khám phá và thu nhận tri thức
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách
đối ĐKCB:
diện và xử
lí những
cảmLDTN.012615-12616
xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em
Kho
lưu động:
Số
bé hạnh phúc
Ký Thiếu
hiệu môn
loại: 001/CH527X
Kho
Nhi Mượn:
TN.031150-31151
4/. COLE, JOANNA. Chuyến xe khoa học kỳ thú: Xe máy bay nghiên cứu biến đổi khí hậu / Joanna
Cole lời ; Bruce Degen tranh ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 48tr. ; 25cm. - (Bộ sách
khoa học thiếu nhi được chọn đọc nhiều nhất, từ 1986)
Tóm tắt: Giúp các em học sinh trải nghiệm từ chính thực tế cuộc sống, ngọn nguồn và động lực
của mọi tiến bộ khoa học. Giúp các em trở thành nhà khoa học thực thụ khi được tự mình trải nghiêm,
khám phá và thu nhận tri thức
Ký hiệu môn loại: 001/CH527X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012613-12614
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031148-31149
5/. COLE, JOANNA. Chuyến xe khoa học kỳ thú: Xe bay theo vòng tuần hoàn của nước / Joanna
Cole lời ; Bruce Degen tranh ; Nguyễn Cẩm Thơ dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 48tr. ; 25cm. - (Bộ sách
khoa học thiếu nhi được chọn đọc nhiều nhất, từ 1986)
Tóm tắt: Giúp các em học sinh trải nghiệm từ chính thực tế cuộc sống, ngọn nguồn và động lực
của mọi tiến bộ khoa học. Giúp các em trở thành nhà khoa học thực thụ khi được tự mình trải nghiêm,
khám phá và thu nhận tri thức
Ký hiệu môn loại: 001/CH527X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012619-12620
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031154-31155
6/. NGUYỄN QUANG HÒA. 11 Bí quyết để thành nhà báo giỏi / Nguyễn Quang Hòa. - H. : Thông tin
và truyền Thông, 2017. - 322tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề nhận thức, những tố chất cần của người làm báo; những câu
hỏi của người mới vào nghề; cách viết tin và viết tin hay hơn,đưa ra những bí quyết cụ thể được ông
đúc rút trong suốt thời gian hoạt động báo chí của mình.
Ký hiệu môn loại: 070.4/M558M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039198
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. ATWOOD, JEFF. Lập trình và cuộc sống : Để lập trình hiệu quả viết code thôi là chưa đủ con
người mới là nhân tố quan trọng / Jeff Atwood ; Hồ Sỹ Hùng dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 324tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nội dung blog không tập trung quá nhiều vào mặt kỹ thuật mà thiên về khía cạnh con
người trong phát triển phần mềm. Bởi vậy mình nghĩ blog Coding Horror là một trong những blog tiêu
biểu để các lập trình viên trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm về những vấn đề trong phát triển phần mềm
của những người đi trước
Ký hiệu môn loại: 005.1/L123T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010064
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Cư xử công bằng : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy
Berry ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012597-12598
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031114-31115
2/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Muốn được quan tâm, đừng nên vô tâm : Sách giành cho
trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
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và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ nhỏ.
Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012605-12606
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031122-31123
3/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Không có ai kém cỏi cả ! : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi
/ Joy Berry ; Chung Qúy dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012599-12600
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031116-31117
4/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Cư xử công bằng : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy
Berry ; Chung Qúy dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012595-12596
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031112-31113
5/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Không sợ bị đau : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy
Berry ; Chung Qúy dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012603-12604
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031120-31121
6/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Vui vẻ chấp nhận lời từ chối : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10
tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012591-12592
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031108-31109
7/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Vượt qua nỗi thất vọng : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi /
Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012601-12602
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031118-31119
8/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Không ngại thất bại : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy
Berry ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012607-12608
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031124-31125
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9/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Dám nhận lỗi và sửa sai : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi /
Joy Berry ; Chung Qúy dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012589-12590
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031106-31107
10/. BERRY, JOY. Giúp trẻ tư duy tích cực : Để trở thành người tử tế : Sách giành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi
/ Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục, 2017. - 32tr. ; 21cm. - (Bộ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Đề cập đến những cung bậc cảm xúc đa chiều trong tâm hồn trẻ, dạy trẻ cách đối
diện và xử lí những cảm xúc được cho là tiêu cực theo hướng tích cực. Chắc chắn trẻ sẽ là em bé hạnh
phúc và dễ dàng thành công trong tương lai nếu học được cách suy nghĩ và hành động tích cực ngay từ
nhỏ. Ký hiệu môn loại: 155.41/GI-521T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012593-12594
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031110-31111
11/. CUNG HUÂN. Kiểm tra trí thông minh (Test IQ): Khả năng tư duy - Thử thách lôgic / Cung Huân ;
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách bách khoa tri
thức)
Tóm tắt: Nhiều trò chơi tư duy kinh điển nhất, thông qua đó khơi dậy trí thông minh của học
sinh, đi sâu khai thác độ sâu và độ rộng của tư duy, khiến khả năng tư duy và khả năng sáng tạo của
các em được củng cố nâng cao
Ký hiệu môn loại: 153.93/K304T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012649-12650
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031080-31081
12/. CUNG HUÂN. Kiểm tra trí thông minh (Test IQ): Khả năng phân tích - Thử thách trí thông minh /
Cung Huân ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách
bách khoa tri thức)
Tóm tắt: Thông qua những trò chơi tư duy được dày công biên soạn cuốn sách rèn luyện khả
năng ghi nhớ, lôgic, phân tích, tư duy, suy luận, quan sát, khơi dậy trí thông minh cho các em.
Ký hiệu môn loại: 153.93/K304T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012653-12654
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031084-31085
13/. CUNG HUÂN. Kiểm tra trí thông minh (Test IQ): Khả năng quan sát - Phát hiện hình ảnh / Cung
Huân ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách bách
khoa tri thức)
Tóm tắt: Khoa học hiện đại chứng minh, trong thông tin con người thu được, có trên 90% là
thông qua thị giác vào bộ não. Vì thế, một người muốn nâng cao trí tuệ của mình, đầu tiên phải nâng
cao khả năng quan sát của bản thân. Cuốn sách đưa ra các câu hỏi rèn luyện khả năng quan sát, trò
chơi tư duy có tính tượng trưng rất cao
Ký hiệu môn loại: 153.93/K304T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012647-12648
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031078-31079
14/. CUNG HUÂN. Kiểm tra trí thông minh (Test IQ): Khả năng suy luận - Thử tài nhanh trí / Cung
Huân ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách bách
khoa tri thức)
Tóm tắt: Cuốn sách đã chọn lọc những câu đố tư duy mang tính tiêu biểu, để trong quá trình
giải đáp câu đố thú vị, sinh động, các em biết động não suy nghĩ, khơi dậy tiềm năng, nhanh chóng
nâng cao khả năng suy luận
Ký hiệu môn loại: 153.93/K304T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012655-12656
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031086-31087
15/. CUNG HUÂN. Kiểm tra trí thông minh (Test IQ): Khả năng lôgic - Trò chơi rèn luyện tư duy /
Cung
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Huân ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách bách
khoa tri thức)
Tóm tắt: Khả năng lôgic là khả năng cơ bản nhất mà bộ não nhận thức sự vật. Qua rất nhiều
trò chơi tư duy tiêu biểu, trẻ học được cách giải quyết vấn đề thông qua phương pháp tư duy sắc bén,
thêm một bước rèn luyện và nâng cao khả năng lôgic của các em
Tóm tắt: Chia sẻ cách thức rèn luyện và đạt đến trí nhớ siêu tốc: Nắm bắt những bí mật
củaĐKCB:
trí Ký hiệu
môn
153.93/K304T
Kho
lưuloại:
động:
LDTN.012651-12652
Số
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031082-31083
16/. JAZZ. Đời đâu có nhiều đạo lý đến thế ! / Jazz, Nango ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên,
2017. - 160tr. ; 18cm. - (Tủ sách kĩ năng)
Tóm tắt: Cuốn sách nói ra những điều mình muốn nói! Hãy cứ sống như những gì mình vẫn
khát khao. Bạn sẽ tìm được cho mình những ý nghĩa đích thực và càng thêm yêu cuộc sống này hơn,
đó chính là ý nghĩa của cuốn sách này.
Ký hiệu môn loại: 158/Đ462Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039153
Kho Mượn: MV.057485-57486
Kho lưu động: LD.021247-21248
17/. Lật đổ ông vua trì hoãn : 16 cách giúp bạn làm chủ thời gian, tăng cường hiệu suất / Oopsy. - H.
: Thế giới, 2017. - 230tr. : Hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Chia sẻ cách thức giúp bạn từng bước làm chủ thời gian tăng hiệu suất làm việc, có
cái nhìn xác thực và đúng đắn về cách sống, cách làm việc để cải sửa bản thân, hoàn thiện cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 179.8/L124Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039151
Kho Mượn: MV.057491
18/. Những câu chuyện về cuộc sống yêu thương / Văn Dân s.t., b.s.. - H. : Thanh niên, 2017. - 159tr.
; 19cm
Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời của những con người, Ai cũng cần được yêu thương,
cho thấy cuộc đời này đẹp đẽ và đáng sống biết bao...
Ký hiệu môn loại: 158.1/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039156
Kho Mượn: MV.057493-57494
Kho lưu động: LD.021249-21250
19/. REIJI HARADA. Trước khi yêu cần nhiều trí não : Giải mã tình yêu dưới góc nhìn khoa học và
cách vận dụng tâm lý học để thành công trên tình trường / Reiji Harada ; Trần Thị Thu Hằng dịch ;
Dương Nguyễn Hoàng Khánh h.đ. ; Minh hoạ: Tống Tất Tuệ. - H. : Thế giới, 2017. - 295tr. : Tranh vẽ ;
19cm Tóm tắt: Trình bày sơ lược về mối quan hệ kỳ lạ giữa nam và nữ, khởi nguồn và phát triển của
tình yêu. Giải thích về cấu trúc tình yêu và cách khiến tình yêu thêm sâu đậm, những hiện tượng tâm lí
liên quan đến hôn nhân cũng như các trường hợp ly hôn, thất tình...
Ký hiệu môn loại: 152.41/TR557K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039152
Kho Mượn: MV.057492
20/. SHINGLETON, CAMERON. Những điều bạn chưa biết về trai Tây / Cameron Shingleton. - Tái
bản in lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 266tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn hiểu thêm về tâm lý đàn ông phương Tây, nhờ đó không chỉ tránh
được những kẻ không ra gì,mà còn có cơ hội làm quen với số ít người có cách suy nghĩ chín chắn.
Ký hiệu môn loại: 155.332/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039154
Kho Mượn: MV.057487-57488
21/. Trở thành siêu nhân ghi nhớ : 10 nấc thang đạt đến trí nhớ siêu tốc. - H. : Thế giới, 2017. - 279tr. ;
19cm
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nhớ; giúp cho trí nhớ phục hồi trở lại trạng thái lành mạnh; làm thay đổi giới hạn trí nhớ của mình; thay
đổi tư duy; tiếp tục rèn luyện để không ngừng lớn lên
Ký hiệu môn loại: 153.12/TR460T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039155
Kho Mượn: MV.057489-57490
Kho lưu động: LD.021245-21246
22/. Truyện kể về gương hiếu thảo / Hoài Thương t.ch.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 221tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012671-12672
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030911-30912
23/. Truyện kể về phẩm chất tốt / Hoài thương t.ch.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 235tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 158.1/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.012673-12674
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030909-30910
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