Cây thuốc Nam - Bài thuốc từ thiên
nhiên
Tác giả: B.s.: Hoàng Sơn ; H.đ.:
Nguyễn Lâm
Nhà xuất bản: Nxb. Thanh Hoá, 2018
Số trang: 224tr.
Nội dung:
Quyển sách này giới thiệu đến độc giả
những bài thuốc chữa bệnh hữu ích từ
cây thuốc nam, bao gồm những cây
thuốc quý mà chúng ta có thể dễ dàng tìm
thấy trong thiên nhiên. Ngoài việc trình
bày rõ ràng về tính vị, công dụng cách
dùng cũng như cách chế biến của từng
cây thuốc, sách còn giới thiệu cho bạn
đọc những dấu hiệu nhận biết ở những
bệnh thường gặp để giúp bạn đọc có sự
chuẩn đoán chính xác, đồng thời ứng
dụng phương thuốc điều trị phù hợp.
Chỉ số phân loại: 615.88 \ C126T
Kí hiệu Đọc: 615.8 \ C126T
Kí hiệu Mượn: 615.8 \ C126T
Kí hiệu Lưu động: 615.8 \ C126T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Hà Nội - Quán xá phố phường
Tác giả: Uông Triều
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 206tr.
Nội dung:
Cuốn sách là tập tản văn các bài viết về
những điều bình dị ở Hà Nội. Chia thành
2 phần chính là phố phường với những
con phố thân thuộc, gắn với những câu
chuyện lịch sử như Đê La Thành, Hàng
Đào, Hàng Ngang, không diêm dúa, đẽo
gọt mà cố gắng mô tả, cung cấp thông tin
vừa đủ để độc giả hình dung được khung
cảnh và nhân vật, sự kiện đôi khi đã mờ
khuất trong xa vắng đến những món

ngon truyền thống đến nay vẫn còn giữ
nguyên vẹn hương vịtrong tâm trí người
thưởng thức như bánh rán, bún ốc, bún
cá, phở bò,...
Chỉ số phân loại: 895.9228408 \ H100N
Kí hiệu Đọc: 895.922 \ H100N
Kí hiệu Mượn: 895.9228 \ H100N
Kí hiệu Lưu động: 895.922 \ H100N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Dấu ấn của nguyên thủ tướng Phan
Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh
tế tại Việt Nam
Tác giả: Vũ Đình Quyền tuyển chọn
Nhà xuất bản: Thế giới, 2018
Số trang: 400tr.
Nội dung:
Để tỏ lòng tưởng nhớ Nhà lãnh đạo xuất
sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta,
đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp
cách mạng của Đảng, của dân tộc, Nhà
xuất bản Thế giới xuất bản và phát hành
cuốn sách:“Dấu ấn của nguyên Thủ
tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội
nhập kinh tế tại Việt Nam”. Cuốn sách
gồm bảy phần. Chúng tôi hy vọng cuốn
sách góp phần trong việc tìm hiểu về
nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn
Khải - Một Nhà lãnh đạo đức độ, tài
năng, đã suốt đời phấn đấu, hy sinh, có
nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp
cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Chỉ số phân loại: 959.70442092 \
D125Â
Kí hiệu Đọc: 959.7 \ D125Â

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Ôn luyện đề thi mẫu THPT quốc gia
2019 - Hóa học: Theo định hướng
mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tác giả: Lưu Văn Dầu
Nhà xuất bản: Dân trí, 2018
Số trang: 326tr.
Nội dung:
Trong quá trình luyện đề sẽ bổ sung rất
nhiều kiến thức, những bài toán hay và
lạ, những con đường tư duy đột phá. Để
chọn được một bộ đề phù hợp với cấu
trúc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đầy đủ
kiến thức với những bài toán hay,
phương pháp phân tích, tư duy, dẫn dắt
và giải bài toán hay là một vấn đề không
đơn giản. Tác giả Lưu Văn Dầu đã biên
soạn cuốn sách Ôn Luyện Đề Thi Mẫu
THPT Quốc Gia 2019 Hóa Học để giúp
các em có một bộ đề chuẩn theo cấu trúc
của Bộ Giáo dục.
Chỉ số phân loại: 540.76 \ Ô454L
Kí hiệu Đọc: 540.7 \ Ô454L
Kí hiệu Mượn: 540.7 \ Ô454L
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Chuyện của nghề: Ai cũng có việc của
mình
Tác giả: Nhóm chuyện của nghề
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 222tr.
Nội dung:
Chuyện của Nghề ra đời từ cảm giác
thích thú khi mình ngắm nhìn những
người xung quanh làm và lắng nghe họ
kể về công việc với tất cả sự tập trung,
chăm chú, mê say, đau đáu và hạnh phúc.
“Công việc” đó không tách rời khỏi cuộc
sống. Công việc là một cách họ chọn để
kể về cuộc đời mình.
Không phải chuyện gì cũng kể, cũng viết
ra được, và không phải chuyện gì viết ra
cũng có thể dành cho tất cả mọi người
cùng đọc. Đôi lúc, mình còn lo sợ rằng
mình nói ra và thế là hết, những câu
chuyện đó không còn là của riêng mình
nữa. Nhưng hóa ra mình đã lo thừa. Mỗi
lần kể là một lần nhận thêm thôi, còn
những cảm xúc có được thì vẫn luôn ở
đó.
Chỉ số phân loại: 331.7\ CH527C
Kí hiệu Đọc: 331.7\ CH527C
Kí hiệu Mượn: 331.7\ CH527C
Kí hiệu Lưu động: 331.7\ CH527C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Bloomberg Tiền bạc, trí tuệ và công
việc
Tác giả: Michael R. Bloomberg ;
Nguyễn Bình dịch
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 379tr.
Nội dung:
Cuốn tự truyện về quá trình làm sao vượt
qua đống đổ nát trở thành một người
đứng đầu một đế chế truyền thông đầy
quyền lực. Qua những trang sách người
đọc sẽ có được những trải nghiệm của
ông và bí quyết để bản thân làm sao vượt
qua khó khăn để đi lên.
Chỉ số phân loại: 158.1\ BL431M
Kí hiệu Đọc: 158.1\ BL431M
Kí hiệu Mượn: 158.1\ BL431M
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Bất chấp định mệnh: Văn hóa và
phong tục tập quán người Bru - Vân
Kiều
Tác giả: Vargyas Gasbor ; Dịch: Giáp
Thị Minh Trang ; Đinh Hồng Hải, Vũ
Tuyết Lan hiệu đính
Nhà xuất bản: Dân trí, 2018
Số trang: 433tr..
Nội dung:
Chúng ta đang đứng trước làn sóng tinh
thần dữ dội trong một thế giới phẳng,
những làn sóng thúc đẩy sự đồng nhất
hóa các lối sống và các nền văn hóa dân
tộc. Đôi lúc, trong mỗi con người lại xuất
hiện thôi thúc tìm về những hiện tồn
khác, tự phá bỏ sự lệch chuẩn và đồng
hóa lẫn nhau trong hy vọng tìm thấy bản
thể. Trong hành trình đó, chúng ta nhận
thấy rằng, gương mặt riêng mà mỗi tộc
người từng có, rất cần phải được giữ gìn,

như là di sản chung của tất cả chúng ta,
như câu chuyện quá khứ của mỗi người.
Trong cuốn sách này, Vargyas Gábor đã
mở ra những lối đi thú vị để bước vào thế
giới tộc người Bru - Vân Kiều, một tộc
người có số phận vô cùng đặc biệt. Ông
dẫn chúng ta vào thế giới ma mị của thầy
cúng, thế giới cảm xúc trong dân ca và
những câu chuyện cổ, luật tục lễ nghi và
những phương diện khác của đời sống
tâm linh. Nghiên cứu và tìm đọc về tộc
người Bru để mỗi người có thể có kiến
giải riêng, để biết và hiểu họ, để đánh giá
đúng giá trị của họ, để giao tiếp hiệu quả
hơn, để chung sống thuận hòa trong khác
biệt.
Chỉ số phân loại: 390.0959\ B124C
Kí hiệu Đọc: 390\ B124C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
VV.10753. Làm như lửa yêu như đất
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu
Nhà xuất bản: Văn hóa Văn nghệ Tp.
Hồ Chí Minh, 2018
Số trang: 276tr.
Nội dung:
Làm như Lửa – Yêu như Đất là những
mảnh ghép rất khác của cuộc đời chàng
trai Nguyễn Chí Hiếu. Nếu như ở nửa
đầu cuốn sách, người ta dễ bắt gặp một
Hiếu giỏi giang, tận tâm, quyết đoán và
giàu chí hướng, thì ở nửa sau, người đọc
biết đến một trái tim dễ rung động và tinh
tế bên trong một chàng trai đa cảm, “đào
hoa” và đầy lãng tử.
Bằng những lời tự sự gần gũi, Hiếu đưa
người đọc vào những câu chuyện xuyên
suốt tuổi trẻ của mình, để người đọc cũng
dễ dàng tìm thấy bản thân mình ở đâu đó
giữa những dòng văn – không phải là

hành trình theo đuổi đam mê, thì là hành
trình kiếm tìm hạnh phúc.
Làm sao để nắm bắt, nhen nhóm và giữ
lấy ngọn lửa đam mê? Làm sao để giảng
hòa cuộc đối đầu giữa đam mê và tình
cảm? Phải chăng giữa sự nghiệp và tình
yêu, khó lòng trọn vẹn cả đôi đường? Khi
cả tình cảm và lý trí cùng lên tiếng, biết
phải chọn nghe ai? Người đọc sẽ không
khỏi băn khoăn những điều tương tự, bên
những trang sách với những lời trải lòng
chân tình của Nguyễn Chí Hiếu.
Chỉ số phân loại: 895.9228403\ L104N
Kí hiệu Kho Đọc: 895.922\ L104N
Kí hiệu kho Mượn: 895.9228\ L104N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

VV.10739. Đặc trưng Văn hóa vùng
Tây Nguyên
Tác giả: B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh
(ch.b.), Trương Văn Cường, Nguyễn
Thẩm Thu Hà...
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội, 2018
Số trang: 295tr.
Nội dung:
Đặc trưng văn hoá vùng được biểu hiện
đa dạng trên toàn bộ các mặt của đời
sống văn hoá vật chất và tinh thần của cư
dân.
Bằng lối tiếp cận đơn giản, dễ hiểu, bộ
sách đặc trưng văn hoá vùng sẽ giúp bạn
đọc có một cảm nhận xuyên suốt về văn
hoá các vùng miền Việt Nam. Bộ sách
đặc trưng văn hoá vùng gồm bảy tập:
- Đặc trưng văn hoá vùng Tây Bắc
- Đặc trưng văn hoá vùng Đông Bắc
- Đặc trưng văn hoá vùng Đồng bằng
sông Hồng

- Đặc trưng văn hoá vùng Bắc Trung Bộ
- Đặc trưng văn hoá vùng Nam Trung Bộ
- Đặc trưng văn hoá vùng Tây Nguyên
- Đặc trưng văn hoá vùng Nam Bộ
Chỉ số phân loại: 390.095976\ Đ113T
Kí hiệu Kho Đọc: 390\ L104N
Kí hiệu kho Mượn: 390\ L104N
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng
giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

