Yên
Tác giả: Lê Đỗ Quỳnh Hương
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ, 2018
Số trang: 267tr.
Nội dung:
Sau tất cả, ai cũng muốn tìm về sự bình yên, có
vượt dốc, có thăng trầm thì mới quý trọng những
giây phút hạnh phúc hiện tại. Và quyển sách thứ
5: “Yên”, tác giả Quỳnh Hương muốn gửi gắm,
đó là sự cố gắng buông bỏ tất cả những chấp niệm
ta có từ những tác động ngoại cảnh, cố gắng tìm
thấy sự bình an và rung động từ mọi vẻ đẹp bạn
cảm nhận từ xung quanh, cho dù nó ngắn ngủi thế
nào…, bạn sẽ dần tìm thấy sự bình yên trong tâm
hồn, dù cho xung quanh ta vạn vật vẫn không
ngừng thay đổi.
Chỉ số phân loại: 895.9228408\ Y603
Kí hiệu Đọc: 895.922 \ Y603
Kí hiệu Mượn: 895.9228\ Y603
Kí hiệu Lưu Động: 895.922\ Y603
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.
Nói tiếng Anh với 24 chủ đề cần thiết
Tác giả: MIS editorial team ; Nguyễn Thành Yến
dịch
Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Số trang: 207tr.
Nội dung:
Sách bao gồm 24 chủ đề thường gặp trong cuộc
sống hằng ngày, từ việc chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi,
chúc mừng đến mời dự tiệc, các vấn đề trong giao
tiếp, sức khỏe. Các chủ đề được chia thành 120
tình huống. Những câu tiếng Anh ở mỗi tình
huống đều được phiên âm và được dịch sang tiếng
Việt. Cuối mỗi tình huống, bạn sẽ thấy những từ
vựng cần biết cùng từ loại, phiên âm và nghĩa
tiếng Việt. Kèm theo sách là đĩa MP3 ghi âm
giọng của người bản xứ giúp bạn luyện phát âm
và luyện nói đúng ngữ âm, ngữ điệu.
Chỉ số phân loại: 428\ N428T
Kí hiệu kho Đọc : 428\ N428T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc.

Thiên tài đối lập
Tác giả: Jennifer B. Kahnweiler ; Hạnh Nguyên
dịch
Nhà xuất bản: Dân trí, 2018
Số trang: 147tr.
Nội dung:
Cuốn sách giúp các cặp đôi hướng nội và hướng
ngoại hiểu, chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau, sử
dụng sự bất đồng để đưa ra những giải pháp tốt
hơn, nhận thức được vai trò của nhau để khơi dậy
điểm mạnh nhất trong mỗi người và làm việc cùng
nhau để đưa ra nhiều lợi ích hơn cho người khác.
Chỉ số phân loại: 895.9223\ X429B
Kí hiệu kho Đọc: 158.2\ TH305T
Kí hiệu kho Mượn: 158.2\ TH305T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Thức dậy thư thái - Gặt hái thành công
Tác giả: Chie Ikeda ; Hoàng Minh Thu dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 206tr.
Nội dung:
Bạn có biết:
Sự bận rộn không đến từ việc có quá nhiều việc
phải làm, mà đến từ việc chúng ta chưa biết quảnlý-thời-gian? Thức Dậy Thư Thái, Gặt Hái
Thành Công của Chie Ikeda đem đến một liệu
pháp hữu hiệu: Tạo ra và tận hưởng “khoảng trống
buổi sáng” – Dùng thời gian sáng sớm để lên kế
hoạch hành động cụ thể trong ngày, tính toán
những phương án dự phòng, đồng thời xác định
thời gian cho việc nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Đó
chính là thông điệp mà Thức Dậy Thư Thái, Gặt
Hái Thành Công gửi gắm đến mỗi người đọc.
Chỉ số phân loại: 158\ TH552D
Kí hiệu kho Đọc: 158\ TH552D
Kí hiệu kho Mượn: 158\ TH552D
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Siêu trí nhớ
Tác giả: Dominic O'Brien ; Thảo Trâm dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 266tr.
Nội dung:
Chỉ dẫn cách rèn luyện trí nhớ không chỉ để
thành thạo những bài tập não bộ, mà còn là đòn
bẩy giúp tăng sự tự tin, và giới thiệu 15 bài tập
đơn giản giúp rèn luyện trí nhớ hiệu quả.
Chỉ số phân loại: 153.14\ S309T
Kí hiệu kho Đọc: 153.1\ S309T
Kí hiệu kho Mượn: 153.1\ S309T
Kí hiệu kho Lưu động: 153.1\ S309T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Tha thứ cho nhau
Tác giả: Hồng Bối
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 223tr.
Nội dung:
Gồm những câu chuyện thú vị về triết lí cuộc
sống giúp mỗi người biết cách làm sao để vượt
qua những đau khổ, cám dỗ, học cách buông bỏ,
tha thứ và biết ơn để thấy trân quý cuộc đời và
sống ý nghĩa hơn
Chỉ số phân loại: 294.3444\ TH100T
Kí hiệu kho Đọc: 294.3\ TH100T
Kí hiệu kho Mượn: 294.3\ TH100T
Kí hiệu kho Lưu động: 294.3\ TH100T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Sự tự tin không thể phá vỡ
Tác giả: Patrick King ; Thu Hường dịch
Nhà xuất bản: Phụ nữ, 2018
Số trang: 171tr.
Nội dung:
Cuốn sách Sự tự tin không thể phá vỡ chỉ cho bạn
nghệ thuật của việc không quan tâm, phớt lờ
những người khác, và tự hào về bản thân mình
trong một thế giới mà có thể rất khó để vận hành.
Và bây giờ là lúc bạn tìm hiểu cách thức để đạt
được những điều trên. Patrick King - tác giả của
những cuốn sách bán chạy nhất sẽ dẫn dắt bạn trên
hành trình khám phá bản thân để luôn thể hiện
những điều tốt nhất trong bạn.
Chỉ số phân loại: 158.1\ S550T
Kí hiệu kho Đọc: 158.1\ S550T
Kí hiệu kho Mượn: 158.1\ S550T
Kí hiệu kho Lưu động: 158.1\ S550T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc
Yêu thương - Khen ngợi - Nhìn nhận
Tác giả: Makoto Shichida ; First News biên dịch
; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam h.đ.
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 173tr.
Nội dung:
Yêu thương, khen ngợi và nhìn nhận. Ba từ giản
dị này chính là ba chìa khoá vàng trong việc nuôi
dạy con trẻ. Với ba chìa khoá này với bất kỳ cha
mẹ nào cũng có thể ứng dụng để thay đổi mối
quan hệ giữa mình và con cái. Từ đó, khả năng
của trẻ không chỉ dừng lại ở các kỹ năng cơ bản
như đọc, toán, nhạc, họa… mà qua đó phát triển
hình thành tính cách, năng lực tư duy, tình yêu và
sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái.
Chỉ số phân loại: 649.1\ Y606T
Kí hiệu kho Đọc: 649.1\ Y606T
Kí hiệu kho Mượn: 649.1\ Y606T
Kí hiệu kho Lưu động: 649.1\ Y606T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Mong mọi sự gặp gỡ đều đúng thời điểm
Tác giả: DTT ; Đỗ Mai Dung dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 292tr.
Nội dung:
Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận,
không có đúng sai.
Gặp người có duyên với mình trong thời điểm
thích hợp, ấy là hạnh phúc.
Gặp người có duyên với mình nhưng lại sai thời
điểm, chỉ còn đó tiếng thở dài buồn bã.
Duyên phận chân chính, không phải sắp xếp của
ông trời, mà là sự chủ động của chính bản thân
bạn.
Mọi sự trên đời chỉ mong đúng thời điểm!
Chỉ số phân loại: 895.146 \ M431M
Kí hiệu kho Đọc: 895.1 \ M431M
Kí hiệu kho Mượn: 895.1\ M431M
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc
Bạn thật "bá đạo"
Tác giả: Jen Sincero ; Phùng Quang Hưng dịch
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội, 2018
Số trang: 382tr.
Nội dung:
Cuốn sách dành cho những người tuyệt vọng,
muốn cải thiện cuộc đời nhưng không muốn phạm
pháp. Khi đọc hết cuốn sách, bạn sẽ hiểu vì sao
bản chất mình lại như vậy, làm thế nào để yêu quý
những gì mà bạn không thể thay đổi, làm sao để
thay đổi những gì bạn không thích, và làm cách
nào dùng Thần lực để thành công rực rỡ.
Chỉ số phân loại: 158.1 \ B105T
Kí hiệu kho Đọc: 158.1 \ B105T
Kí hiệu kho Mượn: 158.1 \ B105T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Trên bàn đàm phán không ngán một ai
Tác giả: Megara
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 190tr.
Nội dung:
Đàm phán không chỉ là một loại kĩ năng, đàm
phán là nghệ thuật sống. Chúng ta đàm phán
không chỉ trong những cuộc thương lượng, mua
bán, chúng ta đàm phán trong mỗi mối quan hệ,
mỗi cuộc trò chuyện hàng ngày, đàm phán từ
những điều nhỏ bé nhất cho đến những điều lớn
lao nhất. Vì vậy, hãy học cách để nắm bắt nghệ
thuật đàm phán thông qua cuốn sách này.
Chỉ số phân loại: 302.3\ TR254B
Kí hiệu kho Đọc: 302.3\ TR254B
Kí hiệu kho Mượn: 302.3\ TR254B
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc
Dành cả thanh xuân để yêu một người vô tâm
Tác giả: Raxu Nguyễn
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 261tr.
Nội dung:
“Dành cả thanh xuân để yêu một người vô tâm” –
Cuốn sách dành tặng cho những cô gái đã rơi nước
mắt quá nhiều cho những người đàn ông lạnh
lùng, hờ hững. Yêu làm gì, nhớ nhung làm gì một
người chẳng biết trân trọng chúng ta. Vậy nên đau
đủ rồi, tủi thân đủ rồi, phải buông thôi. Thà đau
một lần rồi thôi còn hơn cứ ôm trong mình nỗi đau
dai dẳng kéo dài hết cả thanh xuân vì người xứng
đáng!
Chỉ số phân loại: 895.92234 \ D107C
Kí hiệu kho Đọc: 895.922 \ D107C
Kí hiệu kho Mượn: 895.9223 \ D107C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Thuật lãnh đạo khởi nghiệp
Tác giả: Derek Lidow ; Trần Thị Bích Nga
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 381tr.
Nội dung:
Những lời khuyên chi tiết và đầy trí tuệ trong cuốn
sách này sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi
ro, thêm sáng tạo, tặng lợi nhuận, làm giàu thêm
văn hoá doanh nghiệp và thành công hơn nữa.
Chỉ số phân loại: 650.1 \ TH504L
Kí hiệu kho Đọc: 650.1 \ TH504L
Kí hiệu kho Mượn: 650.1 \ TH504L
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc
Tạo dựng thương hiệu cá nhân
Tác giả: Yamamoto Hideyuki ; An Nhiên dịch
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 198tr.
Nội dung:
Cuốn sách "Tạo dựng thương hiệu cá nhân" của
Yamamoto Hideyuki hướng dẫn bạn cách thể hiện
tốt nhất ưu điểm của mình. Bắt đầu từ việc nhận
diện thế mạnh bản thân, tới phát huy chúng và
nhận được đánh giá tích cực từ mọi người xung
quanh - mỗi trang sách đều đầy ắp giá trị mới mẻ
để bạn khám phá.
Tác phẩm "Tạo dựng thương hiệu cá nhân" dành
cho các nhà quản lý muốn tiến xa hơn, dành cho
các bạn trẻ mới ra trường khao khát thể hiện bản
thân - và dành cho bất kỳ ai muốn nắm bắt các cơ
hội nhờ vào chính năng lực của mình.
Chỉ số phân loại: 650.1 \ T108D
Kí hiệu kho Đọc: 650.1 \ T108D
Kí hiệu kho Mượn: 650.1 \ T108D
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

Yêu con thế nào cho đúng
Tác giả: Biên soạn: Thu Hương
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 187tr.
Nội dung:
Chẳng có những bậc cha mẹ trời sinh, chúng ta
vốn hoàn toàn không biết gì về thế giới của con
trẻ. Cho đến khi chúng đến, chúng ta cùng với con
bắt đầu khám phá một thế giới mới tinh, cùng con
dần dần khôn lớn. Dạy dỗ một đứa trẻ cũng có
nghĩa là chúng ta bắt đầu học làm cha mẹ..."
Chỉ số phân loại: 649.1 \ Y606C
Kí hiệu kho Đọc: 649.1 \ Y606C
Kí hiệu kho Mượn: 649.1 \ Y606C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc
Sự minh định của địa lý
Tác giả: Kaplan, Robert D. ; Đào Đình Bắc dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Hội Nhà văn, 2017
Số trang: 437tr.
Nội dung:
Trong cuốn sách, đầu tiên, tác giả điểm lại lý
thuyết địa chính trị của Alfred Thayer Mahan,
Halford J. Mackinder và Nicholas J. Spykman.
Tác giả nêu ý kiến: ngày nay người ta không còn
có thể khẳng định rằng chiều kích địa lý đã không
còn ý nghĩa, như có người đã từng khẳng định sau
sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ. Theo ông, thực
ra địa lý chưa từng bị bỏ qua, nhưng dường như
nó đã bị lãng quên và ai đó đã đưa ra định đề, theo
đó việc cho rằng công nghệ đã xóa bỏ địa lý chỉ là
một ý kiến mơ hồ. Tuy nhiên, tác giả cũng cảnh
báo về mối nguy của việc suy tôn quá mức vai trò
của địa lý, bởi vì tuy nó có ảnh hưởng đến các sự
kiện, nhưng theo cách xác suất, tức là không hoàn
toàn quyết định được chúng.
Chỉ số phân loại: 320.12 \ S550M
Kí hiệu kho Đọc: 320.1 \ S550M
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

VV.10693. Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm
vui
Tác giả: Jurgen Appelo ; Dịch: Việt Hưng...
Nhà xuất bản: Công thương, 2018
Số trang: 294tr.
Nội dung:
Quản trị doanh nghiệp chưa bao giờ là công việc
dễ dàng khi một người phải mang cả trách nhiệm
vận hành một doanh nghiệp đi đến thành công,
những quyết định của họ đều mang tính ảnh
hưởng to lớn đến vận mệnh của doanh nghiệp đó.
Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui tập trung vào
quản trị con người, một tập thể thống nhất sẽ là
nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Đây là cuốn
sách về quản trị phù hợp với tất cả mọi người: Các
nhà phát triển, nghệ sĩ, nhà văn, quản lý nhóm,
nhà thiết kế, quản lý dự án, nhà đào tạo, doanh
nhân và những người làm việc tự do,v.v... Tất cả
mọi người, ở các mức độ khác nhau, đều phải chịu
trách nhiệm về hoạt động quản trị. Cuốn sách này
sẽ chỉ cho bạn cách quản lý hiệu quả hơn, với ít
nhà quản lý hơn, thông qua những phân tích về
các phương pháp đã và đang được các công ty
khác trên thế giới áp dụng. Hãy đọc cuốn sách này
và đúc rút 20 năm trăn trở của tác giả thành vài
ngày học hỏi của bạn. Jurgen Appelo sẽ chỉ cho
bạn cách tạo dựng một doanh nghiệp/tổ chức hạnh
phúc hơn thông qua các phương pháp thực hành
vô cùng hiệu quả cùng nhiều hoạt động quản lý
khác, mà trong nhiều trường hợp, bạn thậm chí
không cần đến các nhà quản trị.
Chỉ số phân loại: 658.314 \ L107Đ
Kí hiệu kho Đọc: 658.3 \ L107Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng giới thiệu
cuốn sách với bạn đọc

