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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. BAYS, JAN CHOZENBAYS. Chánh niệm ứng dụng: Chẳng cần ngồi yên vẫn có thể thiền / Jan
ChozenBays Bays ; Sen xanh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 209tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài tập thiền mà bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, từ đó bạn có thể
cảm thấy một niềm vui thích thực sự trên con đường đi của mình
Tóm tắt: Cuốn sách giúp các em sẽ học được thiền như một trò chơi, thiền thật vui tươi và
hạnh
Ký hiệuKho
môn
loại:VN.040629
294.3445/CH107N
Đọc:
Số
ĐKCB:
Kho Mượn: MV.060531-60532
Kho lưu động: LD.025544-25545
2/. HEROLD, ANDRE FERDINAND. Ánh đạo phương Đông / Andre Ferdinand Herold ; Hân Nhi dịch.
- H. : Hồng Đức, 2018. - 295tr. ; 21cm
Tóm tắt: Ánh đạo phương Đông là một tuyển tập bao gồm truyền thuyết và luận giải học thuật,
cùng nhiều thông tin quí giá về xuất thân, thời thơ ấu, thời thanh niên, sự giáo dục ban đầu và những
hành trạng đầu tiên của Đức Phật. Cuốn sách được nhiều học giả bình chọn là một công trình quan
trọng về mặt văn hóa và là một phần tri thức nền tảng không thể thiếu đối với nhân loại .
Ký hiệu môn loại: 294.3/A107Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040631
Kho Mượn: MV.060529-60530
3/. OSHO. Giải thoát linh hồn : 100 Phương pháp thiền Tantra dẫn đến sự giải thoát / Osho ; Nguyễn
Tuấn Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 682tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này là tuyển tập của 100 phương pháp thiền định, tinh hoa của Hindu giáo,
được tích lũy hàng nghìn năm, mở lối cho chúng ta đi vào thế giới Thiền Định, dưới ánh sáng của khoa
học và tri thức, giúp ta làm mới linh hồn.
Ký hiệu môn loại: 294.34435/GI-103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010728
4/. THÍCH HẠNH TUỆ. Trúc Lâm tông chỉ Nguyên Thanh trong văn học Phật giáo Việt Nam / Thích
Hạnh Tuệ. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 292tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học. Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo
Ký hiệu môn loại: 294.3/TR506L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025546-25547
5/. THÍCH NHẤT HẠNH. Con đã có đường đi / Thích Nhất Hạnh. - H. : Lao động, 2018. - 339tr. ;
24cm Tóm tắt: Giảng giải năm giới tân tu theo giáo lí nhà Phật, giúp mỗi cá nhân có thể quán chiếu
tư tưởng và giác ngộ đạo đức, tự tu tập để có cuộc sống an nhiên, hạnh phúc hơn
Ký hiệu môn loại: 294.3444/C430Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010729
6/. THÍCH NHẤT HẠNH. Hỏi đáp từ trái tim / Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt chuyển ngữ. - H. : Lao
động, 2018. - 291tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bằng những câu hỏi trong cuốn sách này mà hành giả có thể tìm được phương thuốc
chữa trị rất cần thiết. Lời dạy của Bụt thường được gọi là viên âm. Nghĩa là lời dạy tròn đầy, phù hợp với
mọi chúng sanh. Viên âm cũng có nghĩa là lời dạy thích hợp cho người nghe, có liên hệ trực tiếp với
hoàn cảnh hiện thực của người nghe. Tham vấn là một cơ hội giúp ta thực tập khả năng lắng nghe với
lòng rộng mở, sẵn sàng đón nhận trong trạng thái tĩnh lặng an nhiên. Lắng nghe như thế thì chắc chắn
ta sẽ nhận được phương thuốc mà ta đang cần.
Ký hiệu môn loại: 294.3444/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040630
7/. THÍCH NHẤT HẠNH. Mỗi hơi thở một nụ cười / Thích Nhất Hạnh ; Susan kể chuyện ; Minh họa:
Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 31tr. : tranh màu ; 26cm
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phúc
Ký hiệu môn loại: 294.34435/M452H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033883
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. CONNOLLY, SHARON. Kỹ năng mềm quan trọng nhất / Sharon Connolly ; Phạm Huỳnh Thanh
Như dịch. - H. : Lao động, 2018. - 274tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ trang bị cho bạn những chiến thuật giúp làm chủ nỗi lo sợ và sử
dụng các công cụ giao tiếp hiệu quả. Ban đầu bạn có thể không mấy tự tin, nhưng sau khi đọc xong
cuốn sách này, bạn sẽ sớm trở thành một chuyên gia kết nối thành công.
Ký hiệu môn loại: 302.14/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040635
Kho Mượn: MV.060561-60562
2/. NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG. Ôn luyện đề thi mẫu THPT quốc gia 2019 - Giáo dục công dân : Theo
định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Đình Đông. - H. : Dân trí, 2018. - 126tr. ;
27cmKý hiệu môn loại: 300/Ô454L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010727
Kho Mượn: MV.060487-60488
3/. NGUYỄN TÙNG TÂM. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân
tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tùng
Tâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 271tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 259-269
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn
đề giai cấp. Quan điểm, giải pháp giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong
sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 305.8009597/V121D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040641
Kho Mượn: MV.060549-60550
Kho lưu động: LD.025560-25561
4/. SMITH, S. RENEE. Kỹ Năng giao tiếp hiệu quả / S. Renee Smith ; Hàn Dương dịch. - H. : Lao
động, 2018. - 231tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giúp chúng ta cải thiện kỹ năng thuyết trình, rèn luyện khả năng giáo tiếp, hoàn thiện
kỹ năng lắng nghe, nuôi dưỡng kỹ năng ra quyết định, tạo dựng thương hiểu cá nhân, thuyết phục mọi
khách hàng
Ký hiệu môn loại: 302.2/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040640
Kho Mượn: MV.060545-60546
Kho lưu động: LD.025552-25553
5/. THOMPSON, DEREK. Hitmakers - Kẻ dẫn dắt truyền thông / Derek Thompson ; Dương Hậu dịch.
- H. : Hồng Đức, 2018. - 444tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách dành cho những ai mới chập chững khi bắt tay vào làm truyền thông mạng
xã hội. Chúng đều được sử dụng rất nhiều công cụ truyền thông hỗ trợ và bên cạnh đó là những “mánh
khóe” để thao túng truyền thông.
Ký hiệu môn loại: 306/H314M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010734
Kho Mượn: MV.060539-60540
NGÔN NGỮ
1/. BUTRACHUY, THIPTIDA. Nắm vững các thì và thể bị động trong tiếng Anh = Tenses & passive
voice : Trên 500 câu ví dụ minh hoạ cách dùng thì và thể bị động để giao tiếp hàng ngày / Thiptida
Butrachuy ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 258tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể về các thì, cấu trúc của mỗi thì trong tiếng Anh và cách dùng thì
trong các tình huống thường gặp, cả trong văn nói lẫn văn viết
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Ký hiệu môn loại: 428.2/N114V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040649
2/. JAEMKHAM, ISSAREE. Những câu thoại tiếng Anh dễ học dễ sử dụng = Short note sentences /
Issaree Jaemkham ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 251tr.
: minh hoạ ; 17cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu thoại quan trọng thường gặp trong giao tiếp hằng ngày và được
sắp xếp theo chủ đề
Ký hiệu môn loại: 428.2/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040648
3/. POONGARMCHENG, PRAPAI. Tiếng Anh giao tiếp dành cho bác sĩ và bệnh nhân / Prapai
Poongarmcheng ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 469tr. ;
20cm
Tóm tắt: Những câu giao tiếp tiếng Anh dành cho bác sĩ và bệnh nhân thường sử dụng khi hỏi
và trả lời về bệnh cũng như triệu chứng thường gặp của bệnh
Ký hiệu môn loại: 428.6402461/T306A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040646
4/. SƠ ĐỒ TƯ DUY. Sơ đồ tư duy = Mind map / MIS editorial team ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội,
2018. - 79tr. : hình vẽ ; 22cm. - (Cùng con trưởng thành)(Dành cho trẻ em từ 3 - 15 tuổi)
Tóm tắt: Gồm các mẫu câu tiếng Anh thông dụng dành cho các em nhỏ theo các chủ đề: Chào
hỏi, tự giới thiệu bản thân, giới thiệu người khác, cảm ơn, xin lỗi...
Ký hiệu môn loại: 428.2/S460Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018730-18732
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033845-33846
5/. Tuyển chọn 501 câu hỏi Tiếng Anh / Thiên Phúc. - H.: Dân trí. - 23cm
T.1 : Từ đồng âm - Đọc hiểu. - 2018. - 321tr.
Ký hiệu môn loại: 428/T527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010743
Kho Mượn: MV.060571-60572
6/. THIÊN PHÚC. Tuyển chọn 501 câu hỏi Tiếng Anh / Thiên Phúc. - H.: Dân trí. - 23cm
T.2 : Từ Vựng - Ngữ pháp. - 2018. - 309tr.
Ký hiệu môn loại: 428/T527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010744
Kho Mượn: MV.060569-60570
Kho lưu động: LD.025572-25573
7/. Tiếng Anh 3 trong 1 = All - in - one english : Đàm thoại, từ vựng & ngữ pháp / Proud Poet Editorial
Team ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 271tr. : bảng, tranh
vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất từ những câu nói và đoạn hội thoại, từ vựng
đến ngữ pháp thông dụng nhất nhằm giúp bạn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp
Ký hiệu môn loại: 428.2/T306A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040645
8/. YOSHIDA, KENSAKU. Sổ tay 700 câu tiếng Anh từ lúc thức giấc đến khi đi ngủ = English
utterances from morning to night / Kensaku Yoshida, Kiwa Arai, Katsuhiko Muto ; Nguyễn Thành Yến
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 275tr. : minh hoạ ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu 700 câu tiếng Anh giao tiếp thường ngày tập trung vào những chủ đề quen
thuộc trong cuộc sống như các từ và mẫu câu diễn đạt những hoạt động, ý nghĩ, cảm nhận trong ngày
từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ
Ký hiệu môn loại: 428.2/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040647
HOÁ HỌC
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1/. LƯU VĂN DẦU. Ôn luyện đề thi mẫu THPT quốc gia 2019 - Hóa học : Theo định hướng mới nhất
của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Lưu Văn Dầu. - H. : Dân trí, 2018. - 326tr. ; 27cm
Tóm tắt: Bộ sách Factoscope: Geography chỉ là một mảnh ghép khiêm tốn về thế giới
muôn
màu
mang
theo hi vọng lớn: giúp các độc giả trẻ phát triển những kiến giải riêng về
Kho Đọc:
VV.010746
Số ĐKCB: nhưng
tự nhiên, môiKho
Ký hiệu
môn
loại: 540.76/Ô454L
Mượn: MV.060573-60574
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. Ai đã đánh cắp mặt trời: 29 câu hỏi về khoa học phổ thông / Lời: Trần Di Toàn ; Tranh: Tạ Văn
Khôi ; Vi Vi dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 132tr. : tranh màu ; 24cm. - (Hỏi đáp khoa học vui)(Dành cho
trẻ em từ 7 - 14 tuổi)
Tóm tắt: Gồm 29 câu hỏi cùng lời giải đáp cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về
khoa học: khoa học thực phẩm, khoa học trái đất, khoa học về những vật dụng nhỏ, khoa học công
nghệ kỹ thuật cao
Ký hiệu môn loại: 500/A103Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018741-18742
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033849-33850
2/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Hỏi đáp về mọi chuyện? Khoa học tự nhiên / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Dân
trí, 2018. - 216tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giúp chúng ta trả lời các câu hỏi trên trời dưới bể về Thế giới tự nhiên, Khoa học Công nghệ, Vũ trụ - Trái đất và "bật mí" cho chúng ta rất nhiều chuyện lạ: Lá diêu bông là lá gì? Khủng
long có ăn thịt người không? Có đúng là có chín tầng mây chứ? Mặt trời "già" đến mức nào?...
Ký hiệu môn loại: 500/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010745
Kho Mượn: MV.060575-60576
Kho lưu động: LD.025574-25575
3/. Nước biết trèo tường sao: 29 thí nghiệm khoa học cực dễ làm / Lời: Trần Di Toàn ; Tranh: A Bì ; Vi
Vi dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 127tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Hỏi đáp khoa học vui)(Dành cho trẻ em từ 7
- 14 tuổi)
Tóm tắt: Gồm 29 thí nghiệm cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản giúp các em khám
phá các hiện tượng tự nhiên xảy ra xung quanh ta: Áp suất khí quyển, áp suất không khí, hiện tượng
mao dẫn, sức căng bề mặt, phản ứng hoá sinh...
Ký hiệu môn loại: 500/N557B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018739-18740
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033847-33848
4/. Tìm hiểu và phối hợp với tự nhiên / Om Books ; Nguyễn Ngoan dịch ; Tuệ An h.đ.. - H. : Dân trí,
2018. - 32tr. ; 28cm. - (Factoscope: Geography)
Tóm tắt: Bộ sách Factoscope: Geography chỉ là một mảnh ghép khiêm tốn về thế giới muôn
màu nhưng mang theo hi vọng lớn: giúp các độc giả trẻ phát triển những kiến giải riêng về tự nhiên,
môi trường xã hội cũng như bồi đắp ý niệm cho rằng mọi người và nơi chốn trên hành tinh đều liên
quan mật thiết với nhau. Hành trình 8 cuốn sách xuyên qua những chủ đề lớn như sinh quyển, thay đổi
khí hậu, nước, năng lượng,... giúp những độc giả trẻ nhận ra rằng những thay đổi trong môi trường đang
diễn ra và ảnh hưởng đến tất cả, là kết quả của đồng thời các quá trình tự nhiên và những hành động
của con người
Ký hiệu môn loại: 508/T310H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018775-18776
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033890-33891
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. Khám phá sự sống / Om Books ; Nguyễn Ngoan dịch ; Tuệ An h.đ.. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ;
28cm. - (Factoscope: Geography)
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trường xã hội cũng như bồi đắp ý niệm cho rằng mọi người và nơi chốn trên hành tinh đều liên quan
mật thiết với nhau. Hành trình 8 cuốn sách xuyên qua những chủ đề lớn như sinh quyển, thay đổi khí
hậu, nước, năng lượng,... giúp những độc giả trẻ nhận ra rằng những thay đổi trong môi trường đang
diễn ra và ảnh hưởng đến tất cả, là kết quả của đồng thời các quá trình tự nhiên và những hành động
của con người
Ký hiệu môn loại: 576.83/KH104P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018777-18778
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033892-33893
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. Khí quyển / Om Books ; Nguyễn Ngoan dịch ; Tuệ An h.đ.. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ; 28cm. (Factoscope: Geography)
Tóm tắt: Bộ sách Factoscope: Geography chỉ là một mảnh ghép khiêm tốn về thế giới muôn
màu nhưng mang theo hi vọng lớn: giúp các độc giả trẻ phát triển những kiến giải riêng về tự nhiên,
môi trường xã hội cũng như bồi đắp ý niệm cho rằng mọi người và nơi chốn trên hành tinh đều liên
quan mật thiết với nhau. Hành trình 8 cuốn sách xuyên qua những chủ đề lớn như sinh quyển, thay đổi
khí hậu, nước, năng lượng,... giúp những độc giả trẻ nhận ra rằng những thay đổi trong môi trường đang
diễn ra và ảnh hưởng đến tất cả, là kết quả của đồng thời các quá trình tự nhiên và những hành động
của con người
Ký hiệu môn loại: 551.5/KH300Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018773-18774
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033888-33889
THIÊN VĂN HỌC
1/. NGUYỄN QUANG RIỆU. Bầu trời tuổi thơ : Thiên văn học cho người mới bắt đầu / Nguyễn Quang
Riệu. - H. : Kim Đồng, 2018. - 133tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Những khái niệm khoa học về những vì sao và thiên thể trong vũ trụ, những đám mây
muôn màu trong dải ngân hà, những hiện tượng lí thú trên bầu trời, quan sát bằng những kính thiên
văn...
Ký hiệu môn loại: 520/TH305V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033865-33866
2/. Vũ trụ và trái đất / Om Books ; Nguyễn Ngoan dịch ; Tuệ An h.đ.. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ;
28cm. - (Factoscope: Geography)
Tóm tắt: Bộ sách Factoscope: Geography chỉ là một mảnh ghép khiêm tốn về thế giới muôn
màu nhưng mang theo hi vọng lớn: giúp các độc giả trẻ phát triển những kiến giải riêng về tự nhiên,
môi trường xã hội cũng như bồi đắp ý niệm cho rằng mọi người và nơi chốn trên hành tinh đều liên
quan mật thiết với nhau. Hành trình 8 cuốn sách xuyên qua những chủ đề lớn như sinh quyển, thay đổi
khí hậu, nước, năng lượng,... giúp những độc giả trẻ nhận ra rằng những thay đổi trong môi trường đang
diễn ra và ảnh hưởng đến tất cả, là kết quả của đồng thời các quá trình tự nhiên và những hành động
của con người
Ký hiệu môn loại: 523.1/V500T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018771-18772
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033886-33887
ĐỘNG VẬT
1/. CLAYBOURNE, ANNA. Vì sao cá không bị ngộp nước? : Và những câu hỏi then chốt khác về thế
giới động vật / Lời: Anna Claybourne ; Tranh: Claire Goble ; Thanh Loan dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 94tr. : ảnh, tranh màu ; 26cm. - (Dành cho lứ tuổi 6+)
Tóm tắt: Những câu hỏi và lời giải đáp về kiến thức các loại động vật: Động vật là gì? Ai đặt tên
cho các loài động vật? Động vật đến từ đâu?...
Ký hiệu môn loại: 590/V300S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033857-33858
KỸ THUẬT
Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
1/. SODOMKA, MARTIN. Làm sao để dựng hệ thống hỏa xa : Một câu chuyện cổ tích về kỉ nguyên
hơi nước / Martin Sodomka ; Lê Hùng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 64tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Dành cho
lứa tuổi 9+)
Tóm tắt: Có những phát minh, sáng chế từ những ngày xưa cũ mà đến nay chúng ta vẫn còn
dùng đến – cuốn sách này là một ví dụ. Cuốn sách cho phép chúng ta khám phá suy nghĩ của người
khác hoặc du hành xuyên suốt dòng thời gian. Không gì có thể ngăn cản chúng ta đến thăm những
nhân vật đã dựng lên hệ thống hỏa xa của quá khứ xa xôi!
Ký hiệu môn loại: 625.19/L104S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018696-18697
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033769-33770
2/. SODOMKA, MARTIN. Làm sao để dựng mô tô / Martin Sodomka ; Lê Hùng dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 64tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Tóm tắt: Khi đọc cuốn sách này các bạn nhỏ sẽ có cơ hội để tìm hiểu cách lắp ráp và vận hành
một chiếc mô tô...

Ký hiệu môn loại: 629.2275/L104S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018698-18699
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033771-33772
3/. SODOMKA, MARTIN. Làm sao để dựng máy bay / Martin Sodomka ; Lê Hùng dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 64tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Tóm tắt: Qua câu chuyện các độc giả sẽ được biết làm thế nào máy bay có thể giữ mình trên
không, cách điều khiển máy bay, các dụng cụ mà phi công cần có trong khoang lái, hình dáng của
động cơ máy bay và nhiều điều khác nữa. Ngoài những trục trặc về kĩ thuật, các người hùng của chúng
ta còn phải đấu tranh với nỗi sợ, niềm nghi ngại và, trong một trường hợp cụ thể, mạng sống của họ
thật chẳng khác gì chỉ mành treo chuông. Nhóm bạn này không ưa thể hiện tình cảm qua những trò
cười đùa, nhưng lúc gặp cảnh hiểm nghèo, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại sát cánh bên nha.
Ký hiệu môn loại: 629.13334/L104S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018702-18703
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033773-33774
4/. SODOMKA, MARTIN. Làm sao để dựng ô tô / Martin Sodomka ; Lê Hùng dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 64tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Tóm tắt: Xuyên suốt mạch truyện, bằng việc theo dõi cách mà nhóm của Arnie vượt qua vô vàn
khó khăn không hẹn trước trong việc dựng chiếc xe, độc giả sẽ thấy được quá trình lắp ráp và cách ô tô
vận hành. Chỉ bằng việc đọc cuốn sách nhỏ bé này, bạn sẽ hiểu được các nguyên lí đằng sau động cơ,
li hợp, phanh, bộ chế hoà khí và rất nhiều bộ phận khác nữa.
Ký hiệu môn loại: 629.222/L104S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018700-18701
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033775-33776
NHÀ VÀ XÂY DỰNG
1/. SODOMKA, MARTIN. Làm sao để dựng ngôi nhà / Lời, minh hoạ: Martin Sodomka ; Lê Hùng dịch.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 55tr. : tranh màu ; 22cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Tên sách tiếng Anh: How to build a house
Tóm tắt: Giới thiệu cách dựng ngôi nhà như: Cách vận chuyển nguyên vật liệu, chọn thửa đất,
thế chấp, thiết kế kiến trúc, mặt bằng xây dựng, nền móng, tường bao và tường kết cấu, cách dựng mái
và các phòng... thông qua truyện kể
Ký hiệu môn loại: 690.837/L104S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018694-18695
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033801-33802
Trang 6

- Thư mục thông báo sách mới
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. Ai lấy đi hạnh phúc của con / Thu Hương b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 139tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khi gia đình luôn tràn ngập không khí ấm áp của tình yêu thương thì ngôi nhà sẽ trở
thành bến cảng hạnh phúc, chỗ dựa tinh thần cho con. Cha mẹ không chỉ cần có tình yêu thương bao
la vô bờ bến dành cho con, mà đó phải là tình yêu thương trí tuệ.
Ký hiệu môn loại: 649.1/A103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010717
Kho Mượn: MV.060468-60469
Kho lưu động: LD.025580-25581
2/. BLANK, SHULAMIT. Cha mẹ can đảm : Phương pháp nuôi dạy con mới mẻ và táo bạo / Orly
Fuchs Shabtai, Shulamit Blank ; Hoàng Kiên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 158tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này đưa ra cách giải quyết cởi mở và táo bạo trước các vấn đề về quyền
hạn và sự kiểm soát, cũng như cho thấy những vướng mắc khi thiết lập các giới hạn trong gia đình mà
không bị giáo điều; đúng hơn là nó đi sâu vào những cảm xúc dữ dội và mâu thuẫn, cũng như quá trình
phát triển bản thân và ý thức cá nhân.
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040671
Kho Mượn: MV.060577-60578
3/. Con có thể biến thành mọi thứ! / Tranh và lời: Shinsuke Yoshitake ; Minh Chi dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 48tr. : tranh vẽ ; 16cm. - (Dành cho lứa tuổi 0-5)
Tóm tắt: “Con có thể làm được mọi thứ” – Quyển sách tranh với những hình vẽ vô cùng dễ
thương, ngộ nghĩnh, kết hợp cùng những màn đối thoại đáng yêu, hài hước giữa mẹ và con. Đố mẹ đây
là cái gì? Liệu mẹ có đoán ra được đáp án? Đáp án thật sự của bé làm cho mẹ hết sức bất ngờ. Câu
hỏi thể hiện được sự sáng tạo, thông minh và hóm hỉnh của các bé.
Ký hiệu môn loại: 649.55/C430C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018550-18551, LDTN.018678-18679
4/. DOU JING. Làm chị thật khó / Dou Jing ; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.1 : Bố mẹ không yêu mình nữa rồi!. - 2018. - 106tr.: minh hoạ. - (Dành cho lứa tuổi 4 đến 10)
Ký hiệu môn loại: 649.6/L104C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018682-18683
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033623-33624
5/. DOU JING. Làm chị thật khó / Dou Jing ; Hoàng Diệp Hằng dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.2 : Con sinh ra từ đâu?. - 2018. - 106tr.: minh hoạ. - (Dành cho lứa tuổi 4 đến 10)
Ký hiệu môn loại: 649.6/L104C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018684-18685
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033625-33626
6/. Để con tìm đến bạn / Biên soạn: Thu Thủy. - H. : Văn học, 2018. - 178tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ tìm được những phương pháp hữu ích để cùng bạn nuôi dạy nên những
đứa trẻ vui vẻ, tự tin và xuất sắc.
Ký hiệu môn loại: 649.1/Đ250C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010722
Kho Mượn: MV.060474-60475
Kho lưu động: LD.025578-25579
7/. KOVACH, BEVERLY. Gần bên con : Sách dành cho phụ huynh và giáo viên chăm sóc trẻ /
Beverly Kovach ; Denise Da Ros, Voseles ; Nguyễn Bảo Trọng dịch. - H. : Thanh niêm, 2018. - 376tr. ;
21cm. - (Tủ sách ươm mầm)
Tóm tắt: Cuốn sách Hướng dẫn chăm sóc và tương tác với trẻ từ 0-15 tháng tuổi này sẽ mang
đến chỉ dẫn chi tiết kèm theo những giải thích cụ thể, phù hợp giúp bạn thêm tự tin để sẵn sàng chăm
sóc và tôn trọng trẻ. Bạn hãy kiên trì đọc toàn bộ cuốn sách, việc đó sẽ giúp bạn nắm bắt được tổng
thể "cuộc phiêu lưu" sẽ trải nghiệm cùng em bé và bạn sẽ thêm gần bên con, hiểu con mỗi ngày.
Ký hiệu môn loại: 649.122/G121B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040659
Trang 7
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Kho Mượn: MV.060589-60590
8/. MEDINA, JOHN. Luật trí não dành cho trẻ : Não trẻ hoạt động như thế nào và cách phát triển trí
thông minh, cảm xúc cho trẻ từ 0 - 5 tuổi / John Medina ; Nguyễn Kim Diệu dịch. - H. : Thế giới, 2018. 478tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Brain rules for baby
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết về cách phát triển trí thông minh và cảm xúc cho trẻ ở độ tuổi
từ 0-5. Làm sáng tỏ cách não bộ của trẻ phát triển như thế nào và cách để có thể đạt tới sự phát triển
toàn diện cho trẻ
Tóm tắt: Cuốn sách này đề cập đến những thói quen dẫn tới các kết quả tích cực mà mọi
người
Ký
môn
loại:
649.1/L504T
Kho
Đọc:
VN.040651
Số ĐKCB:hiệu
9/. NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Cùng bé lớn khôn : 30 trò chơi dành cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi /
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Kim Ngân ; Minh Đức minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 72tr. : minh họa ; 28cm. - (10 phút cùng con mỗi ngày)
Tóm tắt: Sách rèn luyện những kỹ năng phát triển thể chất tinh thần phù hợp cho lứa tuổi sơ
sinh từ 6 đến 12 tháng tuổi. Sách là tài liệu quý giá cho quý phụ huynh có con cháu ở lứa tuổi sơ sinh.
Ký hiệu môn loại: 649.68/C513B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018779-18780
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033894-33895
10/. NOBUYOSHI HIRAI. Cách nuôi dạy một đứa trẻ có trái tim ấm áp / Nobuyoshi Hirai ; Lê Phạm
Dạ Hương dịch. - H. : Lao động, 2018. - 300tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ cho bạn những gợi ý để có thể nuôi dạy một em bé có trái tim biết yêu
thương, một em bé ngay từ nhỏ đã được khích lệ để phát triển động lực tự thân, có thể chủ động quyết
định mọi việc thay vì bị động răm rắp nghe theo sự sắp đặt từ mọi người xung quanh! Và cuốn sách
cũng nhấn mạnh: Cha mẹ có vai trò rất lớn đến sự hình thành nhân cách của con trẻ sau này!
Ký hiệu môn loại: 649.1/C102N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040674
Kho Mượn: MV.060597-60598
Kho lưu động: LD.025489-25490
11/. NOUGAROLLES, CHRISTINE. 150 ký hiệu ngôn ngữ giúp cha mẹ và trẻ sơ sinh hiểu nhau :
Giúp cha mẹ "giải mã" những điều con chưa thể nói / Christine Nougarolles, Anais Galon ; Minh họa:
Laurent ; Tú Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 224tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Cuốn sách 150 ký hiệu ngôn ngữ giúp cha mẹ và trẻ sơ sinh hiểu nhau này gói gọn tất
cả những gì mà các bậc cha mẹ cần tìm hiểu để sử dụng các ngôn ngữ ký hiệu đó và làm cho việc giao
tiếp với trẻ sơ sinh trở nên dễ dàng hơn.
Ký hiệu môn loại: 649.122/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040666
Kho Mượn: MV.060621-60622
Kho lưu động: LD.025602-25603
12/. PAVY, PASCALE. Chuyến phiêu lưu của những bước đi : Hướng dẫn bài bản cho cha mẹ giúp trẻ
tập những bước đi đầu / Pavy, Pascale, Rault, Cyrielle ; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch ; Lise Herzog minh
họa. - H. : Thanh niên, 2018. - 236tr. ; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm)
Tóm tắt: Cuốn sách nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tạo điều kiện để trẻ tự phát triển khả
năng vận động hàng ngày ngay tại nhà cùng những phân tích trong phát triển tâm lý của trẻ. Đây
là chuyến phiêu lưu lớn đầu đời của bé, cũng chính là chuyến phiêu lưu lớn của cha mẹ.
Ký hiệu môn loại: 649.1232/CH527P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040663
Kho Mượn: MV.060607-60608
Kho lưu động: LD.025586-25587
13/. RINGER, ROBERT. Những thói quen đáng giá hàng triệu đô la : 10 bước đơn giản để có được
những gì bạn muốn / Robert Ringer ; Nguyễn Thị Hằng dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Hồng Đức, 2018. 246tr. ; 21cm
Trang 8
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đều có thể đạt được, bất chấp bản chất tự nhiên trong hành động là như thế nào
Ký hiệu môn loại: 646.7/NH556T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040653
Kho Mượn: MV.060611-60612
14/. SAO BÙI. Cho con làm nũng chút thôi! : Thói quen của bé / Sao Bùi ; Khánh Chi minh họa. - H. :
Phụ nữ, 2018. - 48tr. ; 22cm. - (Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ!)
Tóm tắt: Bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! có nội dung đơn giản, nhẹ nhàng với
những câu hỏi khá hóc búa của con trẻ và đi kèm với đó là câu trả lời thú vị, những câu chuyện nhỏ về
tình yêu thương trong gia đình...
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH400C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018765-18766
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033879-33880
15/. SAO BÙI. Nhà mình có giàu không? : Bé trong gia đình / Sao Bùi ; Khánh Chi minh họa. - H. :
Phụ nữ, 2018. - 48tr. ; 22cm. - (Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ!)
Tóm tắt: Bộ sách Chúng ta trò chuyện nhé, con của mẹ! có nội dung đơn giản, nhẹ nhàng với
những câu hỏi khá hóc búa của con trẻ và đi kèm với đó là câu trả lời thú vị, những câu chuyện nhỏ về
tình yêu thương trong gia đình...
Ký hiệu môn loại: 649.1/NH100M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018767-18768
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033881-33882
16/. THÙY DƯƠNG. Tớ đã lớn rồi - Bắt con sâu răng ! : Răng xinh cười rất yêu / Thùy Dương, Thành
Đạt. - H. : Thanh niên, 2018. - 24tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bộ sách "Tớ đã lớn rồi!" là tập hợp những câu chuyện nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống
hằng ngày của mình. Hãy mở sách và cùng mình học điều hay, các bạn nhé!
Ký hiệu môn loại: 649.6/T460Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018728-18729
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033843-33844
17/. THÙY DƯƠNG. Tớ đã lớn rồi - Chúc mừng sinh nhật : Ngày hạnh phúc của mình / Thùy Dương,
Thành Đạt. - H. : Thanh niên, 2018. - 24tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bộ sách "Tớ đã lớn rồi!" là tập hợp những câu chuyện nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống
hằng ngày của mình. Hãy mở sách và cùng mình học điều hay, các bạn nhé!
Ký hiệu môn loại: 649.6/T460Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018722-18723
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033837-33838
18/. THÙY DƯƠNG. Tớ đã lớn rồi - Đi chơi vui nhé ! : Phần thưởng cho những bé ngoan / Thùy
Dương, Thành Đạt. - H. : Thanh niên, 2018. - 24tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bộ sách "Tớ đã lớn rồi!" là tập hợp những câu chuyện nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống
hằng ngày của mình. Hãy mở sách và cùng mình học điều hay, các bạn nhé!
Ký hiệu môn loại: 649.6/T460Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018726-18727
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033841-33842
19/. THÙY DƯƠNG. Tớ đã lớn rồi - Hạt giống kỳ diệu : Gieo kiên nhẫn - mọc thương yêu / Thùy
Dương, Thành Đạt. - H. : Thanh niên, 2018. - 24tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bộ sách "Tớ đã lớn rồi!" là tập hợp những câu chuyện nho nhỏ xảy ra trong cuộc sống
hằng ngày của mình. Hãy mở sách và cùng mình học điều hay, các bạn nhé!
Ký hiệu môn loại: 649.6/T460Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018724-18725
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033839-33840
20/. TRIỆU THỊ CHƠI. Món ăn Việt Nam : Món ăn gia đình và đãi tiệc / Triệu Thị Chơi, Nguyễn Thị
Phụng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 255tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cách làm các món ăn gia đình và đãi tiệc của Việt Nam: Các loại
nước chấm, các món canh, món kho, các món chiên, ram, rang, món xào, món chưng hấp, nướng...
Trang 9

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 641.8/M430Ă
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025596-25597
21/. Yêu con thế nào cho đúng / Biên soạn: Thu Hương. - H. : Văn học, 2018. - 187tr. ; 24cm
Tóm tắt: 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,
cùng con dần dần khôn lớn. Dạy dỗ một đứa trẻ cũng có nghĩa là chúng ta bắt đầu học làm cha mẹ...
Ký hiệu môn loại: 649.1/Y606C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010716
Kho Mượn: MV.060466-60467
Kho lưu động: LD.025576-25577
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. ARMSTRONG, MICHAEL. Nghệ thuật quản lý con người = How to manage people / Michael
Armstrong ; Dịch: Thành Khang, Diễm Quỳnh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247tr. ; 21cm. - (Tạo dựng
thành công)
Tóm tắt: Kĩ năng sống
Ký hiệu môn loại: 658.3/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040668
Kho Mượn: MV.060625-60626
Kho lưu động: LD.025606-25607
2/. BLOUNT, JEB. Bán hàng bằng trí tuệ xúc cảm : Cách các siêu cao thủ sử dụng đòn bẩy trí tuệ xúc
cảm trong bán hàng để chốt các thương vụ phức tạp / Jeb Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 413 ; 23cm
Tóm tắt: Giúp bạn đọc đánh giá, thấu hiểu, và nâng cao trí tuệ xúc cảm bán hàng của mình.
Giành được quyền kiểm soát trong đàm phán bán hàng bằng cách lật ngược kịch bản của người mua.
Lôi kéo khách mua hàng vào không gian của bạn, điều khiển sự chú ý của họ, và giữ cho họ tham gia
bằng cách làm nhiễu các kỳ vọng của họ.
Ký hiệu môn loại: 658.85019/B105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010748
Kho Mượn: MV.060601-60602
3/. BOTELHO, ELENA L.. Kỹ năng cần thiết để trở thành Ceo thành đạt = The Ceo nex door : Dựa
trên nghiên cứu 17.000 Ceo và các nhà lãnh đạo cấp cao / Elena L. Botelho, Kim R. Powell, Tahl Raz ;
Nguyễn Trần Phúc Duy dịch. - H. : Lao động, 2018. - 363tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách sở hữu bốn kỹ năng mà bất cứ ai cũng có thể luyện rèn và thành thạo: trở
nên đáng tin cậy, thực hiện được những gì bản thân hứa hẹn và kỳ vọng, mạnh mẽ thích nghi và gắn
kết chặt chẽ với các bên hữu quan mà không hề e ngại hay sợ hãi xung đột.
Ký hiệu môn loại: 658.42/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040664
Kho Mượn: MV.060583-60584
Kho lưu động: LD.025592-25593
4/. BURG, BOB. Người dám cho đi bán được nhiều hơn = Go - Givers Sell More / Bob Burg ; John
David Mann ; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 258tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách cho thấy con đường viên mãn nhất, hiệu quả nhất để thành công chính là
cho đi. Câu chuyện sâu sắc mà giản dị ấy đã truyền cảm hứng cho hàng trăm ngàn người đọc khắp thế
giới Ký hiệu môn loại: 658.85/NG558D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040655
Kho Mượn: MV.060617-60618
5/. BURG, BOB. Nhà lãnh đạo dám cho đi / Bob Burg, JohnDavid Mann ; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 228tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách được minh họa bằng vài chục trải nghiệm ngoài đời thật của mọi người.
Câu chuyện tập trung vào một vài ý tưởng lớn, như tầm nhìn và sự thấu cảm, ảnh hưởng và tính cách,
mất mát và chiến thắng để tạo nên thành công
Ký hiệu môn loại: 658.4/NH100L
Trang 10

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040669
Kho Mượn: MV.060609-60610
Kho lưu động: LD.025590-25591
6/. Cạnh tranh không cần may mắn : Câu chuyện về đổi mới và chọn lựa của khách hàng / Clayton M.
Christensen, Taddy Hall,... ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 404tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách mang tính thực hành cao và mang lại giá trị tối đa cho độc giả, bởi sau
mỗi chương đều có phần tóm tắt Ý tưởng lớn và có danh sách câu hỏi dành cho lãnh đạo về tổ chức
của mình, mục đích là giúp nhà lãnh đạo có thể bắt tay triển khai thực hành ngay các ý tưởng này.
Ký hiệu môn loại: 658.4/C107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040665
7/. CUBAN, MARK. Bí quyết kinh doanh của Shark Mark Cuban = How to win at the sport of
business: If I can do it, you can do it / Cuban, Mark. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 139tr. ;
21cm. - (Bizbooks - Sách dành cho doanh nhân)
Tóm tắt: Đưa ra rất nhiều lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm quý báu giúp bạn khởi nghiệp
thành công như: Các nguyên tắc kinh doanh; phải biết quý trọng thời gian; có thái độ tích cực, luôn nỗ
lực để vươn tới thành công; sẵn sàng kết nối với khách hàng...
Ký hiệu môn loại: 650.1/B300Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025588-25589
8/. Đổi mới sáng tạo = On innovation : Sáu quan niệm sai lầm trong phát triển sản phẩm / NC Titi
dịch. - H. : Công thương, 2018. - 195tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách là tuyển tập 10 bài viết nhất-định-phải-đọc trên tạp chí Harvard Business
Review về chủ đề đổi mới sáng tạo. Chúng tôi vẫn luôn nhận thấy lý do mà các công ty hoạt động lâu
năm thất bại trong việc đổi mới là vì những nhà quản lý không có những công cụ tốt giúp họ hiểu về thị
trường, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn nhận viên, tổ chức đội ngũ và phát triển
chiến lược. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những công cụ đó.
Ký hiệu môn loại: 658.4063/Đ452M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010749
9/. EIMS, LEROY. Hãy trở thành nhà lãnh đạo biết truyền động lực : Các nguyên tắc lãnh đạo vĩnh
cửu để cổ vũ và khơi gợi nguồn cảm hứng làm việc / Leroy Eims ; Nguyễn Thị Nhiên dịch. - H. : Tài
chính, 2018. - 274tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc như: Có trách nhiệm, không ngừng hoàn thiện bản thân,
gương mẫu, biết truyền cảm hứng cho người khác, hiệu quả, biết quan tâm, biết truyền đạt, có định
hướng mục tiêu, quyết đoán, có năng lực, biết cách đoàn kết mọi người, biết làm việc để thành công
trong vai trò một người lãnh đạo
Ký hiệu môn loại: 658.4/H112T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040656
10/. HEPPELL, MICHAEL. Dịch vụ khách hàng 5 sao : Điều gì khiến khách hàng không thể rời bỏ bạn
? / Michael Heppell ; Nguyễn Khánh Huyền dịch. - H. : Lao động, 2018. - 324tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn trở thành chuyên gia và sáng tạo nên những khoảnh khắc kỳ
diệu, khiến cho dịch vụ của mình được công nhận, nhớ đến và giới thiệu.
Ký hiệu môn loại: 658.812/D302V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040650
Kho Mượn: MV.060615-60616
11/. KOTLER, PHILIP. Marketing để cạnh tranh : Từ châu Á vươn ra thế giới trong kỷ nguyên tiêu
dùng số / Philip Kotler ; Dịch: Lê Thùy Giang, Nguyễn Đức Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018.
- 355tr. ; 23cm
Tóm tắt: Ngoài việc trình bày các khái niệm và khung lý thuyết mới về Marketing sách còn nêu
lên vô số ví dụ thực tế về doanh nghiệp tại những quốc gia châu Á từ đó làm sáng tỏ cách thức các
công ty, tầm cỡ châu Á lẫn toàn cầu, cạnh tranh ra sao tại châu Á. Từ đó, mọi doanh nghiệp trên thế
giới có thể rút ra bài học cho họ để làm thế nào có thể chinh phục được lý trí lẫn con tim của khách
hàng châu Á, cả về mặt kỹ thuật số lẫn phi kỹ thuật số.
Trang 11

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 658.872/M109K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010747
12/. KOTLER, PHILIP. Marketing trên một trang giấy / Philip Kotler, Svend Hollensen, Marc Oliver
Opresnik ; Hạnh Phan dịch. - H. : Lao động, 2018. - 338tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Social media marketing: A practitioner guide
Tóm tắt: Bao gồm đầy đủ các chiến thuật tiếp thị trên mạng xã hội như: Lập kế hoạch tiếp thị,
nghiên cứu tiếp thị kỹ thuật số, nền tảng của tiếp thị mạng xã hội, phân tích các công cụ và kiểm soát
tiếp thị mạng xã hội
Ký hiệu môn loại: 658.872/M109K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040658
Kho Mượn: MV.060587-60588
13/. Lãnh Đạo = On leadership : Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo hiểu quả? / Tuyết Quỳnh dịch. - H.
: Công thương, 2018. - 204tr. ; 27cm
Tóm tắt: Bằng góc nhìn mới mẻ và đầy sức thuyết phục từ các chuyên gia uy tín trên tạp chí
Harvard Business Review chúng tôi xin gửi tới bạn đọc cuốn sách này như một cách để đào sâu tìm
hiểu và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều phối và định hướng doanh
nghiệp của bạn
Ký hiệu môn loại: 658.42/L107Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010750
14/. Marketing chiến lược = On strategic marketing : Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số /
Hoàng Hưng dịch. - H. : Công thương, 2018. - 200tr. ; 27cm
Tóm tắt: Tập hợp 10 bài báo nhất định phải đọc về Marketing bao gồm những bài phân tích sâu
sắc đến từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này . Không chỉ giúp bạn hiểu biết sâu rộng về khái
niệm Marketing hiện đại – đặt khách hàng làm trọng tâm, mà còn cung cấp cho bạn những lời khuyên
hữu ích.
Ký hiệu môn loại: 658.8/M109K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010751
15/. MARQUARDT, MICHAEL J.. Lãnh đạo bằng câu hỏi : Tìm giải pháp và lãnh đạo hiệu quả thông
qua câu hỏi / Michael J. Marquardt ; Trần Thị Bích Nga dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 296tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tầm quan trọng và sức mạnh của việc lãnh đạo bằng câu hỏi là chủ đề của quyển
sách này. Biết được thời điểm, địa điểm, lý do và cách thức đặt câu hỏi có thể giúp nhà lãnh đạo tăng
cường mối quan hệ với nhân viên, xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, tạo ra văn hóa học hỏi hăng say, hỗ trợ
thay đổi chiến lược, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng và các bên liên quan.
Ký hiệu môn loại: 658.4/L107Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040672
Kho Mượn: MV.060581-60582
16/. MURPHY, JOHN J. Làm việc nhóm : 10 quy tắc để phối hợp nhóm hiểu quả / John J Murphy ;
Trần Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 93tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 10 nguyên tắc trong làm việc nhóm gồm: Đặt nhóm lên trên hết, trao đổi
thông tin một cách cởi mở và thẳng thắn, hãy trở thành một phần của giải pháp chứ không phải của
vấn đề...
Ký hiệu môn loại: 658.4022/L104V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040673
Kho Mượn: MV.060579-60580
Kho lưu động: LD.024387-24392, LD.025495-25496
17/. PIJL, PATRICK VAN DER. Kiến tạo doanh nghiệp ưu việt : Bộ công cụ, kỹ năng và tư duy chiến
lược giúp đổi mới doanh nghiệp của bạn / Patrick van der Pijl, Justin Lokitz, Lisa Kay Solomon ; Thiết
kế: Erik van der Plijlim, Maarten van Lieshout ; Dịch giả: Đoàn Đức Thuận, Doãn Thị Thùy Trang. - H. :
Công thương, 2018. - 272tr. ; 19cm
Tên sách tiếng Anh: Design a better business
Tóm tắt: Giới thiệu quy trình thiết kế vòng đối lập, một cách tiếp cận thực tiễn đối với việc tạo ra
và phát triển giá trị thông qua việc sử dụng những thực tiễn chung và tổng hợp mà bất cứ ai cũng có thể
học hỏi và ngay lập tức áp dụng vào tổ chức của mình.
Trang 12
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Ký hiệu môn loại: 658.4012/K305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040677
18/. SIEBOLD, STEVE. Suy nghĩ của người giàu = How rich people think / Steve Siebold ; Thành
Khang, Trương Yến dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 222tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là thành quả của tác giả sau hơn 26 năm phỏng vấn những người giàu
nhất thế giới. Bằng văn phong hóm hỉnh, ông nêu ra sự khác biệt trong lối tư duy của các đại tỷ phú và
người bình thường, đồng thời giải đáp cho câu hỏi được nhiều người thắc mắc "Người giàu nghĩ như thế
nào?"Ký hiệu môn loại: 650.1/S523N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040676
Kho Mượn: MV.060603-60604
Kho lưu động: LD.025600-25601
19/. STEGMAIER, JAMEY. Chiến lược gọi vốn cộng đồng = A crowdfunder's strategy guide : Build a
better business by building community : Cộng đồng vững mạnh, doanh nghiệp bền lâu / Jamey
Stegmaier ; Trần Minh Tuấn dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 291tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức, kinh nghiệm thực tế về huy động vốn trong khởi nghiệp
của Jamey Stegmaier qua 11 chương: Không cần phải gọi vốn ngay hôm nay; gọi vốn cộng đồng là
một đại nhạc hội dành cho nhà khởi nghiệp; sáng tạo là phải hướng về người khác; làm nhỏ để thắng
lớn... Ký hiệu môn loại: 658.15224/CH305L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040660
Kho Mượn: MV.060591-60592
20/. TREVOR L. YOUNG. Quản lý dự án thành công / Trevor L. Young ; Dịch: Thành Khang, Diễm
Quỳnh. - H. : Hồng Đức, 2018. - 216tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quản lý dự án thành công là cẩm nang thiết thực cho những ai mong muốn cải thiện
mức độ thành công của các dự án. Sách Quản lý dự án thành công cũng giúp các nhà quản lý duy trì
sự cân bằng giữa nhu cầu của khách hàng, dự án, đội ngũ và tổ chức. Trình bày một cách chi tiết từ
giai đoạn đầu của dự án tới giai đoạn hoàn thành, cuốn sách cung cấp các kỹ thuật đã được nhiều
người sử dụng và đã được chứng tỏ là có hiệu quả, như: xác định dự án và khởi động dự án, cách quản
lý các bên liên quan, quản lý rủi ro, lập kế hoạch dự án, khởi công và thực thi
Ký hiệu môn loại: 650.1/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040657
Kho Mượn: MV.060605-60606
Kho lưu động: LD.025598-25599
21/. WATSON, BARRY. Tự tin bán hàng thành công = Eell with confidence : Hãy dũng cảm, táo bạo,
là chính mình! / Barry Watson ; Nguyễn Ngọc Minh Ân dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 192tr. ; 17cm
Tóm tắt: Bán hàng thực chất là tìm ra nhu cầu của khách hàng để đáp ứng. Bạn không phải sợ
hãi khi giới thiệu, đàm phán và giao dịch với khách hàng, bởi ai cũng sẽ lắng nghe những người muốn
giúp đỡ họ. Khi bạn hào hứng bán, khách hàng sẽ hào hứng mua. Do đó, điều quan trọng nhất để
thành công trong nghề bán hàng chính là trở nên tự tin
Ký hiệu môn loại: 658.85/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040661
Kho Mượn: MV.060593-60594
Kho lưu động: LD.025582-25583
Y HỌC
1/. BAYS, JAN CHOZEN. Chánh niệm ứng dụng : Mỗi bữa ăn là một phước lành / Jan Chozen Bays ;
Hoàng Nguyên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 369tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nói về cách ăn uống để đạt được hạnh phúc, bằng việc thực hành chánh
niệm trong khi ăn, bạn sẽ chú tâm vào từng cảm giác mà bữa ăn đem lại, từ đó làm thỏa mãn mọi cơn
đói ở mắt, mũi, miệng, ở bụng, ở tế bào, ở tâm trí và quan trọng nhất, ở trái tim.
Ký hiệu môn loại: 613/CH107N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040662
Kho Mượn: MV.060595-60596
Kho lưu động: LD.025584-25585
Trang 13
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2/. Cây thuốc Nam - Bài thuốc từ thiên nhiên / B.s.: Hoàng Sơn ; H.đ.: Nguyễn Lâm. - Thanh Hóa :
Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 224tr. ; 21cm. - (Y học cổ truyền)
Tóm tắt: Trình bày những dấu hiệu nhận biết các bệnh thường gặp. Cây thuốc và các bài thuốc
quý. Những thực phẩm kỵ nhau và cách giải độc nên biết. Mẹo hay chữa bệnh trong đời sống hàng
ngày
Ký hiệu môn loại: 615.88/C126T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040667
Kho Mượn: MV.060623-60624
Kho lưu động: LD.025604-25605
3/. CHÂN PHÁP ĐĂNG. Trị liệu ung thư bằng chánh niệm / Chân Pháp Đăng. - Tái bản lần thứ 1. - H.
: Lao động, 2018. - 181tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tự truyện về các phương pháp điều trị bằng chánh niệm và nếp sống chánh niệm đã
giúp tác giả lấy lại sức khoẻ sau khi đại phẫu khối u ác tính trong ruột đã ở giai đoạn thứ ba.
Ký hiệu môn loại: 616.9940652/TR300L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040675
Kho Mượn: MV.060599-60600
Kho lưu động: LD.025497-25498
4/. KI-YONG JO. Chữa ung thư bằng dưỡng sinh : Nguyên nhân, bản chất và phương pháp điều trị /
Ki- Yong Jo ; MJAKL dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 363tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu hình mẫu và những đặc điểm chung của những người chiến thắng bệnh tật
nói chung và bệnh ung thư nói riêng; 3 bước chuẩn bị tinh thần cho việc điều trị; những điều cần biết
khi đến bệnh viện để điều trị. Nguyên nhân xuất hiện bệnh, các phương pháp điều trị như: Phương
pháp nắn chỉnh khớp thái dương hàm, phương pháp củng cố tinh thần, phương pháp tái tạo tế bào,
phương pháp dưỡng sinh giúp cơ thể tự khỏi bệnh mà không cần thuốc...
Ký hiệu môn loại: 616.9940654/CH551U
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040652
Kho Mượn: MV.060619-60620
5/. NGUYỄN HIẾN LÊ. Sống 365 ngày một năm / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2018. - 197tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đem đến một suy nghĩ mới hoàn toàn về cách giữ sức khỏe lành mạnh,
đưa ra nguyên nhân chủ yếu để gây bệnh là do tinh thần, cảm xúc tiêu cực.
Ký hiệu môn loại: 616.02/S455B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040654
Kho Mượn: MV.060613-60614
6/. NGUYỄN VĂN HẤN. Sức khỏe, tâm tính người cao tuổi / Nguyễn Văn Hấn. - H. : Khoa học xã hội,
2018. - 176tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách "Sức khoẻ tâm tính người cao tuổi" có hai phần chính: Phần thứ nhất là vài
biểu hiện ở người cao tuổi và bảo vệ sức khỏe, chống lão hóa. Phần thứ hai là tính tình, nội tâm người
cao tuổi.
Ký hiệu môn loại: 613.0438/S552K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040670
Kho Mượn: MV.060585-60586
Kho lưu động: LD.025594-25595
7/. TRANG PHÚ NHÃ. 32 câu hỏi thú vị về sức khoẻ - Nốt ruồi có phải là phân của ruồi không? / Lời:
Trang Phú Nhã ; Tranh: Tiết Tuệ Doanh ; ViVi dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 133tr. : tranh vẽ ; 24cm. (Hỏi đáp khoa học vui)(Dành cho trẻ em từ 7 - 14 tuổi)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em những kiến thức về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ thông qua
32 câu hỏi - đáp thú vị đi kèm những bức tranh minh hoạ sinh động như: Vì sao bị táo bón, rắm đến từ
đâu, làm gì khi bị nghẹn, vì sao bụng sôi ùng ục, làm thế nào để chống béo phì?....
Ký hiệu môn loại: 613/B100M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018743-18744
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033851-33852
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NGHỆ THUẬT
1/. GOBLE, CLAIRE. Vì sao nghệ thuật toàn người khỏa thân? : Và những câu hỏi hóc búa khác về
nghệ thuật / Lời: Claire Goble ; Tranh: Susie Hodge ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 96tr. : Tranh vẽ ; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 700/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018747-18748
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033855-33856
2/. PHAN CẨM THƯỢNG. Nghệ thuật ngày thường / Phan Cẩm Thượng. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng. 21cm
T.1. - 2018. - 574tr.
Tóm tắt: Cuốn sách Nghệ thuật đời thường của Phan Cẩm Thượng được hình thành từ thời gian
dài suy ngẫm về cuộc sống, đi lại từ nhiều góc độ, như một nhà nghiên cứu hay như một người trong
cuộc đối với nghệ thuật và trong đời sống
Ký hiệu môn loại: 700.2/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040678
Kho Mượn: MV.060629-60630
3/. PHAN CẨM THƯỢNG. Nghệ thuật ngày thường / Phan Cẩm Thượng. - Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng. 21cm
T.2. - 2018. - 504tr.
Tóm tắt: Cuốn sách Nghệ thuật đời thường của Phan Cẩm Thượng được hình thành từ thời gian
dài suy ngẫm về cuộc sống, đi lại từ nhiều góc độ, như một nhà nghiên cứu hay như một người trong
cuộc đối với nghệ thuật và trong đời sống
Ký hiệu môn loại: 700.2/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040679
Kho Mượn: MV.060631-60632
4/. QUỲNH HƯƠNG. Kỹ thuật móc len sợi căn bản / Quỳnh Hương. - H. : Hồng Đức, 2018. - 63tr. ;
27cm
Tóm tắt: Giới thiệu cách móc những mũi móc căn bản và mũi móc biến kiểu để thực hiện
những trang phục trẻ trung, thanh lịch như: móc khuy áo, móc áo lửng, áo choàng, váy chữ A, áo dạ
hội, áo không tay, áo chui đầu, cổ lọ...
Ký hiệu môn loại: 746.43/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010752
Kho Mượn: MV.060627-60628
Kho lưu động: LD.025608-25609
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. Những chuyện lạ, kì & hài hước về bóng đá / Viết lời: Puck ; Minh họa: Jon Stollberg ; Dịch: Mai
Quyên, Thanh Thảo. - H. : Kim Đồng, 2018. - 156tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Một số chuyện kể trong cuốn sách này rất lạ, thậm chí kì quặc và làm nên khía cạnh
điên rồ của môn bóng. Ngoài ra, cuốn sách còn tiết lộ những kỉ lục đáng kinh ngạc (tầm thường cũng
có) và những cổ động viên nhiệt thành (thậm chí quá khích) trên khán đài. Tóm lại, những sự thật thú vị
trong cuốn sách này là những gì một fan bóng đá chân chính cần biết!
Ký hiệu môn loại: 796.334/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018680-18681
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033621-33622
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. AKANE AOI. Quán ăn xuyên không / Akane Aoi ; Ngọc Chi Linh dịch ; Achiki minh họa. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2018. - 398tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/QU105Ă
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040696
Kho Mượn: MV.060663-60664
2/. APPLEGATE, KATHERINE. Crenshaw - Chú mèo lướt ván / Katherine Applegate ; Hoàng My
dịch.
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- Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2018. - 310tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 813/CR203S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018669-18670
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033917-33918
3/. BURSTEIN,NICOLE. Phụ tá của siêu anh hùng / Nicole Burstein ; Lê Minh Thu dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 326tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 823/PH500T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018556-18557, LDTN.018675
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033805-33806
4/. Can đảm! Bạn của con bị bắt nạt : Truyện tranh / Lời: Erin Frankel ; Minh hoạ: Paula Heaphy ; Tú
Bé dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 41tr. : tranh vẽ ; 19x26cm
Ký hiệu môn loại: 813/C104Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018690-18691
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033797-33798
5/. DIỆP LẠC VÔ TÂM. Anh không muốn để em một mình : Tập truyện / Diệp Lạc Vô Tâm ; Hà Giang
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 270tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/A107K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025616-25617
6/. ĐINH TIẾN LUYỆN. Mùa hè kì thú / Đinh Tiến Luyện. - H. : Kim Đồng, 2018. - 132tr. : tranh vẽ ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/M501H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033811-33812
7/. EPHRON, NORA. Trời ơi tôi chẳng nhớ gì cả : Tản văn / Nora Ephron ; Nguyễn Trương Quý dịch. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 181tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 814.54/TR462Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040690
Kho Mượn: MV.060633-60634
Kho lưu động: LD.025612-25613
8/. FORSSÉN EHRLIN, CARL-JOHAN. Đi ngủ nào, voi con ơi! / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; Minh
họa: Sydney Hanse ; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Lao động, 2018. - 36tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/Đ300N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018718-18719
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033831-33832
9/. FORSSÉN EHRLIN, CARL-JOHAN. Đi ngủ nào, máy kéo ơi! / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; Minh
họa: Sydney Hanse ; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Lao động, 2018. - 36tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/Đ300N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018720-18721
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033833-33834
10/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan / Aoyama Gosho. - cm
T.94. - 2018. - 184tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 895.63/TH104T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018634-18635
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033819-33820
11/. GULIK, ROBERT VAN. Mê cung án : Tiểu thuyết trinh thám / Robert van Gulik ; Nguyễn Việt Hải
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 444tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Địch Công kỳ án)
Ký hiệu môn loại: 839.31364/M250C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040695
Kho Mượn: MV.060665-60666
12/. Hạ về trên đồi cỏ lau hồng : Truyện tranh / Tranh: Vương Thuỳ Linh ; Lời: Hoàng Phương Thuý. H. : Kim Đồng, 2018. - 55tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
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Ký hiệu môn loại: 895.9223/H100V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018650-18651
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033909-33910
13/. HOÀNG KHÔI. Ẩn ức Hồ Xuân Hương / Hoàng Khôi. - H. : Dân tộc, 2018. - 242tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Â121Ư
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040697
Kho Mượn: MV.060669-60670
Kho lưu động: LD.025610-25611
14/. HUGO, VICTOR. Nhà thờ Đức Bà Paris / Victor Hugo ; Nhị Ca dịch. - H. : Văn học, 2018. - 607tr.
; 24cm
Ký hiệu môn loại: 843.7/NH100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010754
Kho Mượn: MV.060671
15/. KHÚC CẨM HUYÊN. Nhật kí mẹ mỡ / Khúc Cẩm Huyên. - H. : Kim Đồng, 2018. - 156tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH124K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040687
Kho Mượn: MV.060659-60660
16/. Kì cục! Con bị bắt nạt : Truyện tranh / Lời: Erin Frankel ; Minh hoạ: Paula Heaphy ; Tú Bé dịch. H. : Thế giới, 2018. - 45tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x26cm
Ký hiệu môn loại: 813/K300C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018688-18689
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033795-33796
17/. KIM ĐẠI. Nhà có chồng ngoan : Tiểu thuyết / Kim Đại ; Hoàng Anh dịch. - H. : Văn học, 2018. 512tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/NH100C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010755
Kho Mượn: MV.060651-60652
18/. KOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan : Bộ đặc biệt / Kosho Aoyama ; Nguyễn Hà Thủy
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.9. - 2018. - 180tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63022/TH104T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018636-18637
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033557-33558
19/. KOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan : Bộ đặc biệt / Kosho Aoyama ; Nguyễn Hà Thủy
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.10. - 2018. - 180tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63022/TH104T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018638-18639
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033559-33560
20/. LAM TIỂU MỊ. Sự cố ngoài ý muốn / Lam Tiểu Mị ; Tiểu Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 350tr.
; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/S550C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040686
Kho Mượn: MV.060667-60668
21/. LARI, DON. Biên niên sử linh thú huyền thoại / Lari Don ; Hai Hạnh dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T. 4 : Mê cung ma thuật. - 2018. - 305tr.. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Ký hiệu môn loại: 823/B305N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033925-33926
22/. LARI, DON. Biên niên sử linh thú huyền thoại / Lari Don ; Hai Hạnh dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T. 2 : Lang âm và nhạc khí. - 2018. - 305tr.. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Trang 17
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Ký hiệu môn loại: 823/B305N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018673-18674
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033921-33922
23/. LARI, DON. Biên niên sử linh thú huyền thoại / Lari Don ; Hai Hạnh dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T. 3 : Khúc hải ca dữ dội. - 2018. - 305tr.. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Ký hiệu môn loại: 823/B305N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033923-33924
24/. LÊ VĂN NGHĨA. Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian / Lê Văn Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 380tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040692
Kho Mượn: MV.060639-60640
25/. LORE, PITTACUS. Số bảy trả thù = The Revenge of Seven / Pittacus Lore ; Võ Thoại Dung dịch.
- Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 472tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/S450B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040683
Kho Mượn: MV.060655-60656
26/. MCLAUGHLIN, TOM. Điệp viên 006,5 / Tom McLaughlin ; Hà Thị Hương Giang dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 228tr. ; 19cm. - ((Những cao thủ tình cờ)(Dành cho lứa tuổi 9+))
Ký hiệu môn loại: 823/Đ307V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018671-18672
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033919-33920
27/. MOYES, JOJO. Cô gái để lại : Tiểu thuyết / Jojo Moyes ; Mich Fli dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 600tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/C450G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040680
28/. NAMKOONG IN. Một mai tan biến giữa đời : Tùy bút / NamKoong In ; Minh Thùy dịch. - H. : Dân
trí, 2018. - 341tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.73/M458M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040689
Kho Mượn: MV.060647-60648
29/. NARUMI NARU. Kozumi cô gái thích mỳ Ramen / Narumi Naru ; Mộc dịch. - H.: Phụ nữ. - 18cm
T.2. - 2018. - 136tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/K428Z
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018630-18631
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033815-33816
30/. NARUMI NARU. Kozumi cô gái thích mỳ Ramen / Narumi Naru ; Mộc dịch. - H.: Phụ nữ. - 18cm
T.1. - 2018. - 127tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/K428Z
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018632-18633
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033813-33814
31/. Ngầu! Con đi bắt nạt : Truyện tranh / Lời: Erin Frankel ; Minh hoạ: Paula Heaphy ; Tú Bé dịch. H. : Thế giới, 2018. - 41tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x26cm
Ký hiệu môn loại: 813/NG125C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018692-18693
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033799-33800
32/. NGUYỄN CHÍ HIẾU. Làm như lửa yêu như đất / Nguyễn Chí Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa
Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 276tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/L104N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010753
Trang 18
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Kho Mượn: MV.060635-60636
33/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Cố định một đám mây : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Đà Nẵng : Nxb.
Đà Nẵng, 2018. - 182tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/C450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040693
Kho Mượn: MV.060643-60644
Kho lưu động: LD.025620-25621
34/. NGUYỄN TRIỆU LUẬT. Ngược đường Trường Thi / Nguyễn Triệu Luật. - H. : Kim Đồng, 2018. 212tr. ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.922332/NG557Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040694
Kho Mượn: MV.060657-60658
Kho lưu động: LD.025499-25500
35/. NHẠC DŨNG. Ám dạ hành : Tiểu thuyết trinh thám / Nhạc Dũng ; Huỳnh Tú Phương dịch. - H. :
Văn học, 2018. - 408tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/A104D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010756
36/. O'CONNOR, BARBARA. Mùa hè ước nguyện / Barbara O'Connor ; Phạm Hồng Anh dịch. - H. :
Dân trí, 2018. - 278tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/M501H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040684
Kho Mượn: MV.060645-60646
Kho lưu động: LD.025626-25627
37/. OGAWA ITO. Quán ăn tìm lại tình yêu / Ogawa Ito ; Vũ Phương Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018.
- 231tr. ; 21cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/QU105Ă
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018648-18649
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033907-33908
38/. PHẠM CAO CỦNG. Chiếc tất nhuộm bùn : Truyện trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái bản lần thứ
1. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 224tr. ; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát)
Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH303T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040700
Kho Mượn: MV.060678-60679
Kho lưu động: LD.025624-25625
39/. PHẠM CAO CỦNG. Đám cưới Kỳ Phát : Truyện trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái bản lần thứ 1.
- H. : Công an nhân dân, 2018. - 284tr. ; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát)
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ104C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040699
Kho Mượn: MV.060674-60675
40/. PHẠM CAO CỦNG. Kỳ Phát giết người : Truyện trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái bản lần thứ 1.
- H. : Công an nhân dân, 2018. - 308tr. ; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát)
Ký hiệu môn loại: 895.92234/K600P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040701
Kho Mượn: MV.060676-60677
41/. PHẠM CAO CỦNG. Nhà sư thọt : Truyện trinh thám / Phạm Cao Củng. - Tái bản lần thứ 1. - H. :
Công an nhân dân, 2018. - 268tr. ; 21cm. - (Thám tử Kỳ Phát)
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH100S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040698
Kho Mượn: MV.060672-60673
42/. PRAKELT, VOLKER. Hãy cùng cá Voi ngắm biển xanh nào! / Volker Prakelt, Kataline Prakelt ;
Katja Wehner minh họa ; Vũ Tú Anh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 64tr. ; 24cm
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Ký hiệu môn loại: 833/H112C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018751-18752
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033861-33862
43/. PRAKELT, VOLKER. Hãy cùng cướp biển tung hoành biển cả nào! / Volker Prakelt ; Derek
Roczen minh họa ; Vũ Tú Anh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 60tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 833/H112C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018753-18754
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033863-33864
44/. PRAKELT, VOLKER. Hãy cùng Khủng Long dạo chơi nào! / Volker Prakelt ; Derek Roczen minh
họa ; Vũ Tú Anh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 62tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 833/H112C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018749-18750
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033859-33860
45/. RAXU NGUYỄN. Dành cả thanh xuân để yêu một người vô tâm : Tập truyện ngắn / Raxu
Nguyễn. - H. : Văn học, 2018. - 261tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/D107C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040567
Kho Mượn: MV.060419-60420
Kho lưu động: LD.025622-25623
46/. SCOTT, MICHAOL. Kẻ chiêu hồn = The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel : Bí mật của
nicholas flamel bất tử / Michaol Scott ; Thanh Tuyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 476tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 823/K200C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040685
Kho Mượn: MV.060641-60642
47/. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.1. - 2018. - 175tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/TH300T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018654-18655
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033823-33824
48/. Dragon ball super : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin
Kej. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.1 : Các chiến binh của vũ trụ thứ 6. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 13+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/DR102-O
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018667-18668
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033915-33916
49/. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.2. - 2018. - 174tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 895.63/TH300T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018652-18653
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033821-33822
50/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.224 : Ngọ " chằn '' đi bụi. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018665-18666
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033913-33914
51/. Fujiko F Fujio đại tuyển tập - Doraemon truyện ngắn : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio. - H.: Kim
Đồng. - 21cm
T.8. - 2018. - 664tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho trẻ em)
Ký hiệu môn loại: 895.63/F510-I
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033911-33912
Trang 20
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52/. TAKAFUMI NANATSUKI. Cuộc hẹn từ tương lai : Tiểu thuyết / Takafumi Nanatsuki. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2018. - 295tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/C514H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040682
Kho Mượn: MV.060661-60662
53/. TẢN ĐÀ. Lên tám / Tản Đà. - H. : Kim Đồng, 2018. - 48tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi
3+)
Ký hiệu môn loại: 895.9221/L254T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018706-18707
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033781-33782
54/. TRẦN THIÊN HƯƠNG. Người đi vào hang sói : Truyện ký / Trần Thiên Hương. - H. : Kim Đồng,
2018. - 136tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG558Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018552-18553
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033904-33906
55/. TRƯƠNG THANH THÙY. Những màu cánh thiên thần : Tiểu thuyết / Trương Thanh Thùy. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Văn nghệ, 2018. - 379tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040566
Kho Mượn: MV.060417-60418
Kho lưu động: LD.025618-25619
56/. UÔNG TRIỀU. Hà Nội - Quán xá phố phường / Uông Triều. - H. : Văn học, 2018. - 206tr. : minh
hoạ ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/H100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040704
Kho Mượn: MV.060680-60681
Kho lưu động: LD.025632-25633
57/. Up - Vút bay : Truyện tranh / Tranh, lời: Nhóm tác giả họa sĩ Disney ; Mai Quyên dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 100tr ; 24cm. - (Tranh truyện màu đồng hành với phim hoạt hình. Dành cho lứa tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 813/U521V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018708-18709
58/. UYỂN TỬ VĂN. Xuyên qua biển người để ôm em : Tản văn / Uyển Tử Văn, Uyển Tử Hào ; Hoàng
Phương Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 378tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/X527Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040681
Kho Mượn: MV.060649-60650
59/. VÕ THU HƯƠNG. Góc nhỏ yêu thương / Võ Thu Hương. - H. : Kim Đồng, 2018. - 121tr. : tranh vẽ
; 21cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên)(Dành cho lứa tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/G419N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033809-33810
60/. VUONG, OCEAN. Trời đêm những vết thương xuyên thấu : Tập thơ / Ocean Vuong ; Hoàng
Hưng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 147tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 811/TR462Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040688
Kho Mượn: MV.060653-60654
61/. YUTAKA KOUNO. Hãy đi đi xanh biếc / Yutaka Kouno ; Nguyễn Thị Thúy Hương dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2018. - 365tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/H112Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040691
Kho Mượn: MV.060637-60638
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Kho lưu động: LD.025614-25615
62/. Zootopia - Phi vụ động trời / Tranh, lời: Nhóm tác giả và họa sĩ Disney ; Dịch: Đức Anh. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 96tr. ; 24cm. - (Tranh truyện màu đồng hành với phim hoạt hình. Dành cho lứa tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 813/Z431T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018704-18705
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033803-33804
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. Dấu ấn của nguyên thủ tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam / Vũ
Đình Quyền tuyển chọn. - H. : Thế giới, 2018. - 400tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách Dấu ấn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh
tế tại Việt Nam gồm 7 phần: Phần 1: Một số ảnh về nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải;
Phần 2: Tiểu sử nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Phần 3: Nguyên Thủ tướng Chính phủ
Phan Văn Khải - Người tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân...
Ký hiệu môn loại: 959.70442092/D125Â
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010757
2/. ĐẶNG DUY PHÚC. Lịch sử Việt Nam viết bằng thơ / Đặng Duy Phúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 336tr. ; 21cm
Tóm tắt: Lịch sử Việt Nam viết bằng thơ - Tự nhận mình "không phải là nhà viết sử chuyên
nghiệp" nhưng bút pháp của Đặng Duy Phúc trong các công trình sử học như Giản yếu sử Việt Nam,
Việt Nam biên niên sử, Đất nước bốn ngàn năm, Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử… lại thể
hiện một phong cách chuyên nghiệp của một con người gắn bó với lịch sử dân tộc. Từ năm 1994 đến
nay, sau khi cuốn sách đầu tiên xuất bản, tác giả Đặng Duy Phúc đã liên tiếp xuất bản 18 đầu sách về
lịch sử, văn hóa. Các công trình của ông đều thấm đượm một tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào
dân tộc và ý thức tiếp nối các truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhiều đầu sách có giá trị được tái bản
nhiều lần, nhận được sự quan tâm, chú ý của độc giả. Có lẽ với nhiều độc giả, Đặng Duy Phúc đã trở
thành một tên tuổi quen thuộc, được mong đợi trên thị trường sách hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 959.7/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040703
Kho Mượn: MV.060686-60687
3/. LÊ NGUYỄN. Nhà Nguyễn và những vấn đề lịch sử / Lê Nguyễn. - Tái bản lần 3. - H. : Công an
nhân dân, 2018. - 295tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về tổ chức chính quyền thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, đời sống tại phủ các
chúa Nguyễn, thương mại dưới thời chúa Nguyễn. Giới thiệu về các nghi thức trong hoàng cung nhà
Nguyễn, thi cử, quan lại; xã hội Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn...
Ký hiệu môn loại: 959.7029/NH100N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025630-25631
4/. Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / B.s.: Nguyễn Thị Tình, Chu Đức Tính,
Hoàng Thị Nữ.... - Xuất bản lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 168tr. :
bảng ; 15cm
ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thư mục: tr. 164-166
Tóm tắt: Giới thiệu 174 tên gọi chính thức, tên được người khác gọi, bí danh trong thời kỳ hoạt
động bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bút danh Người viết báo chí được trình bày theo thứ tự
thời gian
Ký hiệu môn loại: 959.704092/NH556T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040702
Kho Mượn: MV.060682-60683
Kho lưu động: LD.025628-25629
5/. Thành cổ ở Phú Yên : Tư liệu và nhận thức / Đặng Văn Thắng, Phí Ngọc Tuyến (ch.b.), Võ Thị Ánh
Tuyết.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 294tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về vị trí địa lý của Thành Hồ, quá trình nghiên cứu , thăm dò, khai
quật khảo cổ và phát hiện di tích Thành An Thổ trong quá trình lịch sử của vùng đất Phú Yên
Ký hiệu môn loại: 959.755/TH107C
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010758
Kho Mượn: MV.060684-60685
6/. VENGOECHEA, XIMENA. Muốn học giỏi lịch sử không? Tớ cho cậu mượn vở / Ximena
Vengoechea ; Mai Nguyễn dịch. - H.: Thế giới. - 21cm
T.3 : Cận hiện đại. - 2018. - 160tr.: tranh vẽ. - (Beebooks)
Tóm tắt: Tóm lược những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận hiện đại kéo dài từ năm 1800
(từ thời kỳ của Chủ nghĩa Thực dân) cho đến thời kỳ Hậu chiến tranh thế giới thứ II (Từ 1945 đến hiện
nay) Ký hiệu môn loại: 909.8/M517H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018662-18664
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033829-33830
7/. VENGOECHEA, XIMENA. Muốn học giỏi lịch sử không? Tớ cho cậu mượn vở / Ximena
Vengoechea ; Mai Nguyễn dịch. - H.: Thế giới. - 21cm
T.1 : Cổ đại. - 2018. - 144tr.: minh hoạ. - (Beebooks)
Tóm tắt: Giới thiệu tiến trình phát triển loài người cách đây khoáng 6 - 7 triệu năm trước, thời
tiền sử - 3500TCN và những nền văn minh đầu tiên 3500TCN - 300 SCN
Ký hiệu môn loại: 930/M517H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018656-18658
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033825-33826
8/. VENGOECHEA, XIMENA. Muốn học giỏi lịch sử không? Tớ cho cậu mượn vở / Ximena
Vengoechea ; Mai Nguyễn dịch. - H.: Thế giới. - 21cm
T.2 : Trung đại. - 2018. - 199tr.: minh hoạ. - (Beebooks)
Tóm tắt: Tên sách tiếng Anh: Everything you need to ace world history in one big fat
notebook : The complete middle school study guide
Ký hiệu môn loại: 909.07/M517H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018659-18661
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033827-33828
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. HIRSCH, REBECCA. Atlas về những cuộc phiêu lưu cực đỉnh trên trái đất : Bản đồ - trò chơi - hoạt
động cùng nhiều điều khám phá nữa cho những giờ phút vô cùng thú vị / Rebecca Hirsch, Sally Isaacs
; Dịch: Huy Toàn, Quốc Tuấn. - H. : Kim Đồng, 2018. - 159tr. : minh hoạ ; 27cm. - (Dành cho lứa tuổi
9+)
Tên sách tiếng Anh: Ultimate adventure atlas of earth
Tóm tắt: Giới thiệu các điểm du lịch mạo hiểm hấp dẫn ở các châu lục và đại dương thông qua
việc khắc hoạ các điều kiện thời tiết, thiên nhiên, loài vật ở mức độ cực đoan. Đồng thời, cung cấp các
chỉ dẫn về y tế và an toàn cần tuân thủ trước khi tiến hành các cuộc phiêu lưu mạo hiểm
Ký hiệu môn loại: 912/A110L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033835-33836
2/. Tìm hiểu về địa lí / Om Books ; Nguyễn Ngoan dịch ; Tuệ An h.đ.. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ;
28cm. - (Factoscope: Geography)
Tóm tắt: Bộ sách Factoscope: Geography chỉ là một mảnh ghép khiêm tốn về thế giới muôn
màu nhưng mang theo hi vọng lớn: giúp các độc giả trẻ phát triển những kiến giải riêng về tự nhiên,
môi trường xã hội cũng như bồi đắp ý niệm cho rằng mọi người và nơi chốn trên hành tinh đều liên
quan mật thiết với nhau. Hành trình 8 cuốn sách xuyên qua những chủ đề lớn như sinh quyển, thay đổi
khí hậu, nước, năng lượng,... giúp những độc giả trẻ nhận ra rằng những thay đổi trong môi trường đang
diễn ra và ảnh hưởng đến tất cả, là kết quả của đồng thời các quá trình tự nhiên và những hành động
của con người
Ký hiệu môn loại: 910/T310H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018769-18770
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033884-33885
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Giản dị / Nguyễn Thị Duyên biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 80tr.
;
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24cm

Tóm tắt: Cuốn sách "Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Giản dị" giới thiệu những câu chuyện kể về
đức tính giản dị của Bác
Ký hiệu môn loại: 335.4346/B101H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018577, LDTN.018735-18736
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033717-33718
2/. Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Khiêm tốn / Nguyễn Thị Duyên biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2018. 80tr. ; 24cm
Tóm tắt: "Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Khiêm tốn" sẽ giới thiệu đến bạn đọc những câu
chuyện kể về sự khiêm tốn của Bác cũng như cách Bác dạy cán bộ, Đảng Viên về sự khiêm tốn
Ký hiệu môn loại: 335.4346/B101H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018576, LDTN.018733-18734
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033715-33716
3/. Bác Hồ tấm gương sáng mãi - Liêm chính / Nguyễn Thị Duyên biên soạn. - H. : Mỹ thuật, 2018. 80tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể về sự liêm chính của Bác cũng như cách Bác dạy cán
bộ, Đẳng viên về sự liêm chính
Ký hiệu môn loại: 335.4346/B101H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018573-18575, LDTN.018737-18738
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033713-33714
4/. NGUYỄN VĂN NGUYÊN. Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân
dân trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Nguyên. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2018. - 230tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc
lập dân tộc với dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Giải quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với
dân chủ và hạnh phúc của nhân dân ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 335.4346/M452Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040638
Kho Mượn: MV.060567-60568
KINH TẾ
1/. GOINS, JEFF. Cẩm nang chọn nghề : 7 bước để sở hữu một công việc như ý / Jeff Goins ; Ngân
Tuyến dịch. - H. : Lao động, 2018. - 308tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cẩm Nang Chọn Nghề. -Bạn là sinh viên mới ra trường?. -Bạn đã gắn bó với một công
việc hàng chục năm nhưng giờ đây, bạn nhận ra đó không phải là công việc bạn thực sự đam mê?. Bạn đã quá chán ngán với cảnh đi làm thuê cho người khác?. -Trong một xã hội đầy biến động với quá
nhiều cơ hội việc làm.... Hãy đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên bằng cách áp dụng 7 bước được
Jeff Goins đưa ra trong Cẩm nang chọn nghề. Cuốn sách đơn giản và dễ hiểu này được thiết kế giống
như một cuộc hành trình đi tìm "tiếng gọi sự nghiệp" đích thực của bản thân. Mỗi bước đường giống như
một trạm dừng chân, mà tại đó bạn sẽ có được những hướng dẫn cụ thể hơn nhằm giúp bạn sớm thu
được những trái ngọt ở cuối hành trình.
Ký hiệu môn loại: 331.702/C102N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040633
Kho Mượn: MV.060551-60552
2/. KARP, GREGORY. Giàu có nhờ chi tiêu thông minh : Gregory Karp ; Dịch: Thành Khang, Diễm
Quỳnh / Karp, Gregory. - Tái bản lần 3. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn về cách sử dụng đồng tiền trong từng lĩnh vực đời sống và đưa ra những
chiến lược chi tiêu thông minh để bạn có thể đạt được mục tiêu của mình
Ký hiệu môn loại: 332.024/GI111C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040643
Kho Mượn: MV.060533-60534
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3/. NHÓM CHUYỆN CỦA NGHỀ. Chuyện của nghề : Ai cũng có việc của mình / Nhóm chuyện của
nghề. - H. : Lao động, 2018. - 222tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho người đọc những góc nhìn thú vị và cảm nhận sâu sắc rằng
"công việc" không tách rời khỏi cuộc sống. Công việc là một cách mỗi người chọn để kể về cuộc đời
mình.
Ký hiệu môn loại: 331.7/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010735
Kho Mượn: MV.060541-60542
Kho lưu động: LD.025548-25549
4/. PHẠM VĂN ĐÔNG. Ôn luyện đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019 - Địa lí : Theo định hướng mới nhất
của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông. - H. : Dân trí, 2018. - 213tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 330.9597/Ô454L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010731
Kho Mượn: MV.060535-60536
5/. SCHWAB, KLAUS. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus Schwab ; Bộ Ngoại giao dịch. - H. :
Thế giới, 2018. - 300tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư cung cấp những kiến thức cơ bản về
cách mạng công nghiệp lần thứ tư: cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì, cuộc cách mạng này mang
đến những gì, nó sẽ tác động đến chúng ta ra sao, và con người có thể làm gì để tranh thủ nó vì lợi ích
chung. Cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dành cho tất cả những ai quan tâm đến tương lai
nhân loại và quyết tâm tranh thủ những cơ hội từ cuộc thay đổi mang tính cách mạng này để dựng xây
một thế giới tốt đẹp hơn.
Ký hiệu môn loại: 338.064/C102M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040634
Kho Mượn: MV.060553
6/. UDELL, GREGORY F.. Tài trợ vốn dựa trên giá trị tài sản bảo đảm : Các nguyên tắc đảm bảo tính
an toàn trong hoạt động tài trợ vốn dựa trên giá trị tài sản đảm bảo / Gregory F. Udell ; Nhóm dịch IFC.
- H. : Lao động - xã hội, 2018. - 578tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả hiểu được quy trình thực hiện của các khoản cho vay dựa trên
giá trị tài sản bảo đảm, cách kiểm tra báo cáo tài chính và các thông tin mà bên vay cung cấp cho bên
cho vay, và việc lựa chọn các sản phẩm tín dụng phù hợp đối với nhu cầu và khả năng tài chính của
khách hàng vay.
Ký hiệu môn loại: 332/T103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010732
PHÁP LUẬT
1/. CAO VŨ MINH. Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Cao
Vũ Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 236tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và pháp lý về hình thức xử phạt trục xuất. Thực trạng
pháp luật và sự áp dụng hình thức xử phạt trục xuất của Việt Nam. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về
hình thức xử phạt trục xuất
Ký hiệu môn loại: 342.597082/H312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040637
Kho Mượn: MV.060565-60566
2/. LÊ THỊ PHƯƠNG NGA. Giáo dục pháp luật cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay / Lê Thị Phương Nga.
- H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 244tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm ba phần cơ bản là: Những vấn đề lý luận cơ bản về giáo dục
pháp luật cho trẻ em; và các quan điểm, giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục pháp luật
cho trẻ em. Một trong những điểm mới chủ yếu và cũng đồng thời là điều kiện quan trọng bảo đảm chất
lượng, hiệu quả của giáo dục pháp luật cho trẻ em đó là việc lồng ghép các loại hình giáo dục như giáo
dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục quyền con người và kỹ năng sống cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 340.0710597/GI-108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040642
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Kho Mượn: MV.060537-60538
Kho lưu động: LD.025556-25557
3/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự hiện
hành năm 2015 và những tình huống thực tế / Trương Hồng Quang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 195tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý
Tóm tắt: Giới thiệu một số điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật dân sự năm
2015 và một số tình huống thực tế về quyền nhân thân của cá nhân
Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm của tác giả về cuộc sống và học tập khi ở Hàn Quốc.
Đồng
Ký
môn
342.597085/Đ304M
Kho
lưuloại:
động:
LD.025550-25551
Số ĐKCB:hiệu
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. LOMENICK, BRAD. Tài lãnh đạo 3k : Khát khao khiêm nhường không quản ngại / Brad Lomenick ;
Lê Phước Thành Luân dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 235tr. ; 21cm
Tóm tắt: Muốn thay đổi? Hãy tạo thói quen. Muốn trở thành nhà lãnh đạo? Hãy gầy dựng
những thói quen lãnh đạo. Thói quen sẽ cho ra đời hành động cần thiết ngay cả khi ta không còn sức
suy nghĩ.
Ký hiệu môn loại: 352.2/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040579
Kho Mượn: MV.060299-60300
Kho lưu động: LD.025516-25517
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. PHẠM DI. Vấn đề xã hội lý thuyết và ứng dụng / Phạm Di. - H. : Chính trị quốc gia, 2018. - 312tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến 3 vấn đề: Khái luận vấn đề xã hội, tập trung một số vấn đề về:
giới định vấn đề xã hội.... Vấn đề xã hội và quản lí xã hội. Vấn đề xã hội quan sát và phản ánh...
Ký hiệu môn loại: 361.1/V121Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040636
Kho Mượn: MV.060563-60564
GIÁO DỤC
1/. Ai đang ở nhà nhỉ? = Who's at home? / Nancy Davis ; Linh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 12tr. :
tranh vẽ màu ; 15cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Lật mở lắp ghép)(Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/A103Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018642-18643
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033898-33899
2/. CADWELL, LOUISE BOYD. Phương pháp giáo dục Reggio Emilia / Louise Boyd Cadwell ; An Vi
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 339tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Bringing Reggio Emilia home : An innovative approach to early childhood
education
Tóm tắt: Tóm lược quá trình chuẩn bị khi tiếp xúc với mảnh đất và các trường học Reggio
Emilia của tác giả. Đồng thời mang đến góc nhìn mới về cách tiếp cận Reggio Emilia và những thay đổi
tại một ngôi trường cụ thể ở St. Louis nơi cô vận dụng tích cực những điều đã học ở Reggio và tự ý thức
được ý nghĩa của những thứ đã quan sát
Ký hiệu môn loại: 372.2101/PH561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010730
Kho Mượn: MV.060543-60544
Kho lưu động: LD.025554-25555
3/. HOÀI THANH. Trên đỉnh Namsan ngắm mặt trời : Cẩm nang du học Hàn Quốc / Hoài Thanh. - H. :
Thế giới, 2018. - 190tr., 8tr. ảnh : minh hoạ ; 21cm. - (Tủ sách Trải nghiệm du học)
Phụ lục: tr. 183-190
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thời, tác giả còn hệ thống các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm khi tìm hiểu, làm hồ sơ, hoàn tất thủ tục
và chuẩn bị hành trang đi du học
Ký hiệu môn loại: 370.116095195/TR254Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040644
Kho Mượn: MV.060547-60548
Kho lưu động: LD.025558-25559
4/. KHÁNH TUỆ. Giáo dục FQ - Để không tốn tiền mua = How not to waste money / Lời: Khánh Tuệ,
Ngọc Anh ; AM minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Giáo dục FQ - Chỉ số
thông minh làm giàu cho trẻ)
Tóm tắt: Giáo dục FQ - Chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ sẽ giúp ba mẹ hiểu và định hướng
đúng cho con trẻ những vấn đề về giá trị tiền bạc, cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ
thông qua những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-108D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018761-18762
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033875-33876
5/. KHÁNH TUỆ. Giáo dục FQ - Giá trị của lao động = The value of labour / Lời: Khánh Tuệ, Ngọc
Anh ; Thanh Lê minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Giáo dục FQ - Chỉ số
thông minh làm giàu cho trẻ)
Tóm tắt: Giáo dục FQ - Chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ sẽ giúp ba mẹ hiểu và định hướng
đúng cho con trẻ những vấn đề về giá trị tiền bạc, cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ
thông qua những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-108D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018757-18758
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033871-33872
6/. KHÁNH TUỆ. Giáo dục FQ - Giá trị những món đồ = The value of items / Lời: Khánh Tuệ, Ngọc
Anh ; AM minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Giáo dục FQ - Chỉ số thông
minh làm giàu cho trẻ)
Tóm tắt: Giáo dục FQ - Chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ sẽ giúp ba mẹ hiểu và định hướng
đúng cho con trẻ những vấn đề về giá trị tiền bạc, cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ
thông qua những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-108D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018755-18756
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033869-33870
7/. KHÁNH TUỆ. Giáo dục FQ - Lợi ích của tiết kiệm = The benefit of saving money / Lời: Khánh Tuệ,
Ngọc Anh ; AM minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Giáo dục FQ - Chỉ số
thông minh làm giàu cho trẻ)
Tóm tắt: Giáo dục FQ - Chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ sẽ giúp ba mẹ hiểu và định hướng
đúng cho con trẻ những vấn đề về giá trị tiền bạc, cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ
thông qua những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-108D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018759-18760
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033873-33874
8/. KHÁNH TUỆ. Giáo dục FQ - Tiền không tự sinh lời = Money doesnt grow on trees / Lời: Khánh
Tuệ, Ngọc Anh ; Thanh Lê minh họa. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Giáo dục FQ Chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ)
Tóm tắt: Giáo dục FQ - Chỉ số thông minh làm giàu cho trẻ sẽ giúp ba mẹ hiểu và định hướng
đúng cho con trẻ những vấn đề về giá trị tiền bạc, cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ
thông qua những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-108D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018763-18764
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033877-33878
9/. Lễ tạ ơn đầu tiên = The first Thankgiving / Nancy Davis ; Linh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 11tr.
: tranh vẽ màu ; 15cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Lật mở lắp ghép)(Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi)
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Ký hiệu môn loại: 372.21/L250T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018644-18645
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033900-33901
10/. Những bài học an toàn cùng Gấu Mila - Tớ sẽ "tè dầm" / Lời: Trần Ba ; Tranh: Bảo Đông Nhi ;
Dịch: Hải My ; H.đ: Quý Thao. - H. : Văn học, 2018. - 31tr. ; 24cm. - (Giáo dục hành vi tốt cho trẻ)
Ký hiệu môn loại: 372.21/NH556B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018710-18711
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033721-33722
11/. Những khối hình Giáng sinh = Christmas shapes / Nancy Davis ; Linh Chi dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 11tr. : tranh vẽ màu ; 15cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Lật mở lắp ghép)(Dành cho trẻ em từ 0 - 6
tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/NH556K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018646-18647
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033902-33903
12/. Analogies for critical thinking. - H,: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books. 24cm
Q.1. - 2018. - 127tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Bộ sách “Analogies for Critical Thinking” gồm 5 cuốn, được trình bày dưới dạng song
ngữ Anh Việt, bao gồm những bài tập với mục tiêu phát triển tư duy dành cho trẻ em từ 6 – 12 tuổi. Bộ
sách gốc đã nổi tiếng quốc tế bởi những đánh giá cao về sự sáng tạo cũng như thực tiễn trong quá
trình ứng dụng đối với trẻ. Với sự đa dạng về đề tài (bao gồm các lĩnh vực thế giới tự nhiên, khoa học
thường thúc, toán học, địa lý, ngôn ngữ) và linh hoạt trong cách tiếp cận (thông qua liên tưởng, so
sánh, tra cứu, quan sát, và viết văn) bộ sách chắc chắn sẽ mang đến cho bé nhiều khám phá thú vị về
cuộc sống và con người.
Ký hiệu môn loại: 372.6521/A105A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025570-25571
13/. Analogies for critical thinking. - H,: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books. 24cm
Q.2. - 2018. - 127tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Bộ sách “Analogies for Critical Thinking” gồm 5 cuốn, được trình bày dưới dạng song
ngữ Anh Việt, bao gồm những bài tập với mục tiêu phát triển tư duy dành cho trẻ em từ 6 – 12 tuổi. Bộ
sách gốc đã nổi tiếng quốc tế bởi những đánh giá cao về sự sáng tạo cũng như thực tiễn trong quá
trình ứng dụng đối với trẻ. Với sự đa dạng về đề tài (bao gồm các lĩnh vực thế giới tự nhiên, khoa học
thường thúc, toán học, địa lý, ngôn ngữ) và linh hoạt trong cách tiếp cận (thông qua liên tưởng, so
sánh, tra cứu, quan sát, và viết văn) bộ sách chắc chắn sẽ mang đến cho bé nhiều khám phá thú vị về
cuộc sống và con người.
Ký hiệu môn loại: 372.6521/A105A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025568-25569
14/. Analogies for critical thinking. - H,: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books. 24cm
Q.3. - 2018. - 127tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Bộ sách “Analogies for Critical Thinking” gồm 5 cuốn, được trình bày dưới dạng song
ngữ Anh Việt, bao gồm những bài tập với mục tiêu phát triển tư duy dành cho trẻ em từ 6 – 12 tuổi. Bộ
sách gốc đã nổi tiếng quốc tế bởi những đánh giá cao về sự sáng tạo cũng như thực tiễn trong quá
trình ứng dụng đối với trẻ. Với sự đa dạng về đề tài (bao gồm các lĩnh vực thế giới tự nhiên, khoa học
thường thúc, toán học, địa lý, ngôn ngữ) và linh hoạt trong cách tiếp cận (thông qua liên tưởng, so
sánh, tra cứu, quan sát, và viết văn) bộ sách chắc chắn sẽ mang đến cho bé nhiều khám phá thú vị về
cuộc sống và con người.
Ký hiệu môn loại: 372.6521/A105A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025566-25567
15/. Analogies for critical thinking. - H,: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books. 24cm
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Q.4. - 2018. - 127tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Bộ sách “Analogies for Critical Thinking” gồm 5 cuốn, được trình bày dưới dạng song
ngữ Anh Việt, bao gồm những bài tập với mục tiêu phát triển tư duy dành cho trẻ em từ 6 – 12 tuổi. Bộ
sách gốc đã nổi tiếng quốc tế bởi những đánh giá cao về sự sáng tạo cũng như thực tiễn trong quá
trình ứng dụng đối với trẻ. Với sự đa dạng về đề tài (bao gồm các lĩnh vực thế giới tự nhiên, khoa học
thường thúc, toán học, địa lý, ngôn ngữ) và linh hoạt trong cách tiếp cận (thông qua liên tưởng, so
sánh, tra cứu, quan sát, và viết văn) bộ sách chắc chắn sẽ mang đến cho bé nhiều khám phá thú vị về
cuộc sống và con người.
Ký hiệu môn loại: 372.6521/A105A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025562-25563
16/. Analogies for critical thinking. - H,: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books. 24cm
Q.5. - 2018. - 127tr.: hình vẽ, bảng
Tóm tắt: Bộ sách “Analogies for Critical Thinking” gồm 5 cuốn, được trình bày dưới dạng song
ngữ Anh Việt, bao gồm những bài tập với mục tiêu phát triển tư duy dành cho trẻ em từ 6 – 12 tuổi. Bộ
sách gốc đã nổi tiếng quốc tế bởi những đánh giá cao về sự sáng tạo cũng như thực tiễn trong quá
trình ứng dụng đối với trẻ. Với sự đa dạng về đề tài (bao gồm các lĩnh vực thế giới tự nhiên, khoa học
thường thúc, toán học, địa lý, ngôn ngữ) và linh hoạt trong cách tiếp cận (thông qua liên tưởng, so
sánh, tra cứu, quan sát, và viết văn) bộ sách chắc chắn sẽ mang đến cho bé nhiều khám phá thú vị về
cuộc sống và con người.
Ký hiệu môn loại: 372.6521/A105A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025564-25565
17/. Sách mặt nạ - Lễ hội = Festival / Minh Quyên b.s. ; Hoạ sĩ: Minh Thu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. 10tr. : tranh màu ; 17cm. - (Tủ sách Sáng tạo)(Dành cho trẻ em từ 2 - 10 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/S102M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018686-18687
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033817-33818
18/. SELINGO, JEFFREY J.. Những ngã rẽ nghề nghiệp : Những điều các bạn trẻ cần biết về định vị
sự nghiệp và cuộc sống trong thời đại 4.0 / Jeffrey J. Selingo ; Nguyễn Huyền dịch. - H. : Lao động,
2018. - 412tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đây là một cẩm nang hướng dẫn cần thiết để hiểu được điều mình nên kỳ vọng từ
trường đại học và làm thế nào để chuẩn bị cho một công việc hiệu quả sau đó. Ngôn ngữ rõ ràng, dễ
hiểu của cuốn sách càng làm tăng thêm giá trị của nó.
Ký hiệu môn loại: 378.19422/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040632
19/. Thức dậy đi nào! = Wake up! Wake up / Nancy Davis ; Linh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 12tr. :
tranh vẽ màu ; 15cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Lật mở lắp ghép)(Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH552D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018640-18641
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033896-33897
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. VOVAN, 1986. Hai kẻ giả danh trên điện thoại : Từ trò tiêu khiển đến báo-chí-chơi-khăn / Vovan,
Lexus ; Phan Xuân Loan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 492tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cuộc trò chuyện với các đồng minh của Erdogan xuất phát từ
đâu; đàm phán ngưng bắn ở Ukraine được tiến hành ra sao và làm cách nào lấy được thông tin cần
thiết ở bất kỳ ai mà không cần lôi kéo các vị tướng FSB và những "giáo hoàng xám" của điện Kremlin.
Ký hiệu môn loại: 384.64/H103K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040639
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Cổ tích Việt Nam - Sự tích cái chổi / Tranh: Phạm Quang Phúc ; Hiếu Minh lời. - H. : Kim Đồng,
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2018. - 19tr. : tranh màu ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả của các chuyến điều tra điền dã dân tộc học kết hợp với
nguồn
tài KýKho
hiệulưu
môn
loại:LDTN.018712-18713
398.209597/C450T
động:
Số
ĐKCB:
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033707-33708
2/. Đặc trưng Văn hóa vùng Bắc Trung Bộ / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn Cường,
Nguyễn Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 284tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả của các chuyến điều tra điền dã dân tộc học kết hợp với nguồn
tài liệu thống kê ở Trung ương và các địa phương, bên cạnh đó nhóm tác giả có sử dụng nguồn tư liệu
đã công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet.
Ký hiệu môn loại: 390.095974/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010736
Kho Mượn: MV.060554
3/. Đặc trưng Văn hóa vùng Đông Bắc / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn Cường,
Nguyễn Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 366tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả của các chuyến điều tra điền dã dân tộc học kết hợp với nguồn
tài liệu thống kê ở Trung ương và các địa phương, bên cạnh đó nhóm tác giả có sử dụng nguồn tư liệu
đã công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet.
Ký hiệu môn loại: 390.095971/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010738
Kho Mượn: MV.060556
4/. Đặc trưng Văn hóa vùng Đồng Bằng Sông Hồng / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn
Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 265tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả của các chuyến điều tra điền dã dân tộc học kết hợp với nguồn
tài liệu thống kê ở Trung ương và các địa phương, bên cạnh đó nhóm tác giả có sử dụng nguồn tư liệu
đã công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet.
Ký hiệu môn loại: 390.095973/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010740
Kho Mượn: MV.060558
5/. Đặc trưng Văn hóa vùng Nam Bộ / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn Cường, Nguyễn
Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 259tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả của các chuyến điều tra điền dã dân tộc học kết hợp với nguồn
tài liệu thống kê ở Trung ương và các địa phương, bên cạnh đó nhóm tác giả có sử dụng nguồn tư liệu
đã công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet.
Ký hiệu môn loại: 390.095977/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010741
Kho Mượn: MV.060559
6/. Đặc trưng Văn hóa vùng Nam Trung Bộ / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn Cường,
Nguyễn Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 279tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả của các chuyến điều tra điền dã dân tộc học kết hợp với nguồn
tài liệu thống kê ở Trung ương và các địa phương, bên cạnh đó nhóm tác giả có sử dụng nguồn tư liệu
đã công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet.
Ký hiệu môn loại: 390.095975/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010742
Kho Mượn: MV.060560
7/. Đặc trưng Văn hóa vùng Tây Bắc / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn Cường, Nguyễn
Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 311tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
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liệu thống kê ở Trung ương và các địa phương, bên cạnh đó nhóm tác giả có sử dụng nguồn tư liệu đã
công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet.
Ký hiệu môn loại: 390.095971/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010737
Kho Mượn: MV.060555
8/. Đặc trưng Văn hóa vùng Tây Nguyên / B.s.: Nguyễn Ngọc Thanh (ch.b.), Trương Văn Cường,
Nguyễn Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 295tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả của các chuyến điều tra điền dã dân tộc học kết hợp với nguồn
tài liệu thống kê ở Trung ương và các địa phương, bên cạnh đó nhóm tác giả có sử dụng nguồn tư liệu
đã công bố trên các sách báo, tạp chí và Internet.
Ký hiệu môn loại: 390.095976/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010739
Kho Mượn: MV.060557
9/. GASBOR, VARGYAS. Bất chấp định mệnh : Văn hóa và phong tục tập quán người Bru - Vân Kiều
/ Vargyas Gasbor ; Dịch: Giáp Thị Minh Trang ; Đinh Hồng Hải, Vũ Tuyết Lan hiệu đính. - H. : Dân trí,
2018. - 433tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trong cuốn sách này , Vargyas Gasbor 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 của thầy cúng, cảm xúc trong dân ca, những câu chuyện cổ, luật tục lễ nghi và những phương diện
khác trong đời sống tâm linh.
Ký hiệu môn loại: 390.0959/B124C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010733
10/. Kể chuyện Tết Trung thu / Tranh: Kim Duẩn ; Lời: Phương Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 40tr. :
tranh vẽ ; 18cm. - (Dành cho mọi lứa tuổi)
Ký hiệu môn loại: 394.269597/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018714-18715
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033719-33720
11/. Kể chuyện trí thông minh / Nguyễn Phương Bảo An b.s.. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2018.
- 283tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/K250C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018676-18677
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033807-33808
12/. Trẻ con hát, trẻ con chơi / Nguyễn Văn Vĩnh tuyển soạn ; Ngô Mạnh Quỳnh minh họa. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 32tr. : tranh vẽ ; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi 3+)
Ký hiệu môn loại: 398.809597/TR200C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018716-18717
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033783-33784
13/. TUYẾT HƯỜNG. Chuyện kể thành ngữ Anh - Việt / B.s.: Tuyết Hường, Ngọc Mỹ ; Vẽ: Thanh
Hà.... - H. : Kim Đồng, 2018. - 68tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 3968.995922/CH527K
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033867-33868
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. TRẦN DI TOÀN. 100 câu học sinh hay hỏi nhất - Vì sao tớ hay ngủ gật trong lớp học? / Lời: Trần
Di Toàn ; Tranh: Tạ Văn Khôi ; ViVi dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 118tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Hỏi đáp
Khoa học vui)(Dành cho trẻ em từ 7 - 14 tuổi)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em những kiến thức về cuộc sống xung quanh thông qua 100 câu
hỏi - đáp đi kèm những bức tranh minh hoạ sinh động như: Vì sao tớ hay ngủ gật trong lớp học, vì sao
cửa hàng bán hoa quả thường treo túi nilon đựng nước trước quầy, người xưa được nghỉ khi nào, làm
thế nào để phát triển chiều cao, vì sao hạt dẻ thường được rang bằng cát?...
Ký hiệu môn loại: 001/M458T
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018745-18746
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033853-33854
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. BLOOMBERG, MICHAEL R.. Bloomberg Tiền bạc, trí tuệ và công việc / Michael R. Bloomberg ;
Nguyễn Bình dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 379tr. ; 24cm
Tóm tắt: 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.
Ký hiệu môn loại: 158.1/BL431M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010726
Kho Mượn: MV.060485-60486
2/. CÁ CHÉP. Hạnh phúc không do trời định / Cá Chép. - H. : Thế giới, 2018. - 219tr. ; 20cm. - (Tủ
sách Sống khác)
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của tác giả thông qua việc tư vấn tâm lý và số mệnh trong
nhiều năm, từ đó giúp bạn tự tin nắm giữ số mệnh của mình và tìm thấy hạnh phúc, bình an trong cuộc
sống
Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040623
Kho Mượn: MV.060479-60480
Kho lưu động: LD.025512-25513
3/. ĐÔNG PHƯƠNG TIẾU. Mỗi ngày một câu chuyện trí tuệ / Đông Phương Tiếu ; Dịch: Thành
Khang, Bích Thành. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 238tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện trí tuệ giúp bạn đọc có nhiều kinh nghiệm kích thích sáng tạo
và tư duy, mở rộng tầm nhìn, mang lại thành công trong công tác và đạt được những điều mong muốn
trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 155.2/M452N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040606
Kho Mượn: MV.060511-60512
Kho lưu động: LD.025538-25539
4/. EUN YOUNG OH. Áp lực của trẻ / Eun Young Oh ; Hồ Tiến Huân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn
hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 239tr. : bảng ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những cách nhìn toàn diện và đúng đắn về tâm lý trẻ, từ đó hướng dẫn con
cách giải toả áp lực và phát triển tâm sinh lý lành mạnh
Ký hiệu môn loại: 155.4/A109L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040627
Kho Mượn: MV.060507-60508
Kho lưu động: LD.025518-25519
5/. GAWDAT, MO. Giải bài toán hạnh phúc : Xây dựng con đường đến niềm vui của bạn / Mo Gawdat
; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 522tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trong Giải bài toán Hạnh phúc, Mo đặt câu hỏi về những khía cạnh căn cơ nhất trong
sự tồn tại của chúng ta; ông chia sẻ những lý do ẩn giấu khiến ta đau khổ, và vạch ra kế hoạch từng
bước để có được hạnh phúc dài lâu và sự hài lòng bền vững. Ông chỉ cho chúng ta cách nhìn đời thông
qua một lăng kính trong suốt, ông dạy chúng ta cách xua tan những ảo tưởng che mờ suy nghĩ: vượt lên
khỏi những điểm mù, trân trọng năm sự thật tối cao.
Ký hiệu môn loại: 158.1/GI-103B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040624
6/. GOLDWICH, DVID. Đàm phán bậc thầy cả hai cùng thắng / Dvid Goldwich ; Dịch: Nguyễn Ngô
Hoài Linh. - H. : Lao động, 2018. - 235tr. ; 21cm. - (Kỹ năng thành công)
Tóm tắt: Đàm phán kỳ thực là một trò chơi với đầy đủ các luật lệ - một trò chơi xoay quanh các
kỹ năng, cơ hội và rủi ro. Khi bạn vận dụng nhuần nhuyễn tư duy các kỹ thuật, kỹ năng đàm phán cùng
thắng, việc thương thảo sẽ mang đến niềm vui và thành tựu.
Ký hiệu môn loại: 153.6/Đ104P
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040621
Kho Mượn: MV.060509-60510
Kho lưu động: LD.025510-25511
7/. GREELAND, SUSAN KAISER. Chánh niệm ứng dụng : 50 trò chơi cho đời thanh thơi / Susan
Kaiser Greeland, Annaka Harris ; Khánh Trang dịch. - H. : Lao động, 2018. - 271tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài tập thiền mà bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, từ đó
bạn có thể cảm thấy một niềm vui thích thực sự trên con đường của mình đi.
Tóm tắt: Trong cuốn sách “Your Best Year Ever: Kế hoạch 5 bước để đạt được mục tiêu”,
Michael
Hyatt
chia
sẻ một
hệ thống đã được nghiên cứu kỹ lưỡng về việc thiết lập và hiện thực
Kho
Mượn:
MV.060503-60504
Số
ĐKCB:
hóa mục tiêu.Kho
Ký lưu
hiệuđộng:
môn LD.025509
loại: 158.12/CH107N
8/. GUNARATANA, BHANTE. Thiền định về tri giác = Meditation on Perception : 10 pháp đối trị để
vun trồng quán niệm / Bhante Gunaratana ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. 190tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày nhiệm vụ minh giải các quan điểm của Phật giáo về tri giác, cả
trong vai trò tiêu cực của nó như một công cụ của ảo tưởng và đau khổ, lẫn trong vai trò tích cực như
một sự hỗ trợ trên con đường giải thoát.
Ký hiệu môn loại: 158.128/TH305Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040619
Kho Mượn: MV.060523-60524
Kho lưu động: LD.025542-25543
9/. HANSEN, HEATHER. Đối nhân khéo xử thế hay = Powerful people skills : Những bí quyết để xây
dựng và duy trì mối quan hệ / Heather Hansen, Đoàn Ánh Dương dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 227tr. ;
21cm
Tóm tắt: Quyển sách trình bày cách tiếp cận quá trình giao tiếp một cách hiệu quả: Tự nhìn
nhận thấu đáo về bản thân và trở nên ý thức hơn về hành động, ứng xử của chính mình. Đừng chỉ đọc
mà hãy học nữa. Và cũng đừng dừng lại ở lý thuyết, bạn phải thực hành nữa
Ký hiệu môn loại: 158.2/Đ452N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040622
Kho Mượn: MV.060489-60490
Kho lưu động: LD.025528-25529
10/. HOÀNG NGUYÊN. Tính cách - Tài vận 12 cung hoàng đạo / Hoàng Nguyên ; Nhóm biên soạn
Thiên Định. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 198tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cung hoàng đạo qua 12 tháng sinh. Tính cách con người qua 12 cung
hoàng đạo. Tình cảm con người thuộc các cung hoàng đạo. Tài vận của người thuộc 12 cung hoàng
đạo
Ký hiệu môn loại: 133.52/T312C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040615
Kho Mượn: MV.060491-60492
Kho lưu động: LD.025530-25531
11/. HOLLAND, MY. Hạnh phúc là lối ta đi / My Holland ; B.d.: Trung Uyên, Trung Hiếu. - Tp. Hồ Chí
Minh : Văn hóa Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách "Hạnh phúc là lối ta đi" giúp bạn nhận ra hạnh phúc thật sự không phải là
bạn có được những thứ tốt nhất mà là cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện với những gì mình đang có
Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040628
Kho Mượn: MV.060483-60484
Kho lưu động: LD.025520-25521
12/. HYATT, MICHAEL. Kế hoạch 5 bước để đạt được mục tiêu / Michael Hyatt ; Nyx Tran dịch. - H. :
Lao động, 2018. - 388tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Your Best Year Ever
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Hãy tưởng tượng, chỉ mất 5 tiếng đọc sách kỹ càng, bạn có thể “thiết kế” cả một năm làm việc tuyệt vời
nhất từ trước tới nay.
Tóm tắt: Khám phá và trau dồi những phẩm chất của nhà lãnh đạo quần chúng hiệu quả.
Phát
triển các
mốiĐọc:
quan
hệ trên tất các lĩnh vực của cuộc sống. Thấu hiểu và giúp đỡ những người
Kho
VN.040618
Số
ĐKCB:
gặp khó Ký hiệu
loại:
158/K250H
Kho môn
Mượn:
MV.060521-60522
13/. KAHNWEILER, JENNIFER B.. Thiên tài đối lập : Bí quyết kết hợp của các cặp đôi hướng nội và
hướng ngoại để đạt được những thành quả phi thường / Jennifer B. Kahnweiler ; Hạnh Nguyên dịch. H. : Dân trí, 2018. - 147tr. ; 21cm
Tóm tắt: 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.
Ký hiệu môn loại: 158.2/TH305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040540
Kho Mượn: MV.060333-60334
Kho lưu động: LD.025522-25523
14/. KHAN, ARFEEN. Bạn có thể - Bạn sẽ thành công đó là lựa chọn của bạn ! = You can, You will.
It's your choice! : Một cách tiếp cận không - Hề - Ngớ - Ngẩn để thay đổi cuộc sống của bạn / Arfeen
Khan ; Nhóm Sóc Xanh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 180tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này là một lộ trình hoàn hảo đứa bạn tới thành công. Nó cung cấp cho bạn
7 chiến lược để đạt được 1% sự thay đổi trong quá trình tiếp cận cuộc sống. Và điều đó sẽ đưa bạn tiến
tới thành công một cách nhanh nhất.
Ký hiệu môn loại: 15.8.1/B105C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025503-25504
15/. LAZARUS, JEFF. Lắng nghe như một chú chó và tạo dấu ấn của với thế giới / Jeff Lazarus ;
Phan Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 324tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang lại góc nhìn hoàn toàn mới về cách chúng ta đạt được thành công
trong quan hệ cá nhân và công việc.
Ký hiệu môn loại: 153.68/L116N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025524-25525
16/. LÂM NGỮ ĐƯỜNG. Sống đẹp / Lâm Ngữ Đường ; Nguyễn Hiến Lê lược dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 428tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này tác giả đã bao quát tất cả các vấn đề sống. Chúng ta tìm cái Chân,
Thiện, Mĩ không phải cái Chân, cái Thiện, cái Mĩ mà vì sự sống. Do đó, nhan đề cuốn sách có tên : Sự
quan trọng của sinh hoạt
Ký hiệu môn loại: 158/S455Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040608
Kho Mượn: MV.060515-60516
17/. LÝ QUẾ ĐÔNG. Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái / Lý Quế Đông ; Tri thức Việt dịch. - Tái bản
lần 3. - Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang, 2018. - 192tr. ;
21cm
Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện sinh động, dễ hiểu để giới thiệu trí tuệ, các bí quyết thành
công của người Do Thái ở tất cả các lĩnh vực cuộc sống: Sinh tồn, cách ứng xử trong cuộc sống, sinh
hoạt, học tập, kinh doanh và tài sản...
Ký hiệu môn loại: 153/C107C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040625
Kho Mượn: MV.060481-60482
18/. MAXWELL, JOHN C.. Để trở thành nhà lãnh đạo quần chúng xuất sắc = Be a person people :
Lãnh đạo hiệu quả qua việc xây dựng những mối quan hệ hiệu quả / John C. Maxwell ; Dịch: Thu
Trang, Hải Hà. - H. : Tài chính, 2018. - 240tr. ; 21cm
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khăn. Vượt qua sự khác biệt và những đặc điểm tính cách có khả năng tạo ra xích mích. Truyền cảm
hứng tới người khác để cùng vươn tới thành công và sự xuất sắc
Tóm tắt: Nếu bạn không nắm giữ vị trí lãnh đạo trong tổ chức của mình, nhưng bạn lại sở
hữuĐKCB:
ý tưởng,Kho
tầm Đọc:
nhìn và
một quyết tâm cao độ để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn, thì cuốn sách
VN.040607
Số
"Nhà lãnh đạo
không
chức
quyền" được sinh ra để dành cho bạn. Hãy nhớ rằng, cái danh "lãnh
Kho
Mượn:
MV.060513-60514
đạo" chưa bao
giờlưu
đi động:
cùng với
hiệu quả công việc và phẩm chất của người đứng đầu. Điều quan
Kho
LD.025540-25541
trọng là bạn có thể khẳng Ký hiệu môn loại: 158.26/Đ250T
19/. NGUYỄN VĂN GIANG. Giáo trình xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức / Nguyễn Văn Giang,
Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 248tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 172/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040616
Kho Mượn: MV.060525-60526
20/. NUONG CHERYL DAO. Chuyện hẹn hò Tây - Việt : Xin lỗi em đôi mắt màu hạnh phúc / Nuong
Cheryl Dao. - H. : Văn hóa văn nghệ, 2018. - 275tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tác giả đã phân tích, khai thác những yếu tố đa chiều trong mối quan hệ Tây - Việt, lý
giải xu hướng “yêu Tây” từ nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó thể hiện được bức tranh hiện thực, có mặt
tốt, có mặt xấu, có hoa hồng nhưng cũng có những chiếc gai sần sùi.
Ký hiệu môn loại: 152.41/CH521H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040626
Kho Mượn: MV.060505-60506
Kho lưu động: LD.025514-25515
21/. PHI TUYẾT. Nghĩ khác để sống khác / Phi Tuyết. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2018. - 217tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sứ mệnh quan trọng nhất của cuốn sách này là thiết lập nên những suy nghĩ khác
trong tâm trí bạn. Sau nữa là tự bạn hãy viết ra những câu chuyện ngụ ngôn không chỉ có ý nghĩa cho
bản thân mà còn cho những người xung quanh cùng chiêm nghiệm – như cách Phi Tuyết đã làm với
những câu chuyện nhỏ rải rác trong cuốn sách này.
Ký hiệu môn loại: 158.1/NGH300K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040612
Kho Mượn: MV.060495-60496
Kho lưu động: LD.025534-25535
22/. PREEZ, TREMAINE DU. Nghĩ thoáng làm khôn ngoan : Cẩm nang giúp nâng cao hiệu quả làm
việc / Tremaine Du Preez ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 266tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Nghĩ thoáng - làm khôn ngoan này là để thách thức bạn, để đặt những câu
hỏi mà bạn có thể chưa từng nghĩ tới nhưng sẽ thúc đẩy bạn khai thác hết mức có thể các công cụ tư
duy và ra quyết định của mình. Bạn có thể không có mọi đáp án cho các câu hỏi của tôi. Chỉ bằng cách
tự chất vấn những hành xử mà ta cho là hiển nhiên và suy nghĩ về cách ta tư duy, ta có thể học cách
trả lời được nhiều hơn nữa.
Ký hiệu môn loại: 153.4/NGH300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040609
Kho Mượn: MV.060517-60518
23/. SCHUSTER, STEVEN. Tư duy hệ thống = The art of thinking in systems / Steven Schuster ; Diệp
Ngô dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 163tr. : bảng ; 20cm
Tóm tắt: Đưa ra cách để thay đổi tư duy, nhận biết rõ hơn những thứ đang ảnh hưởng tới cuộc
sống của bạn, giải quyết khó khăn với những vấn đề phức tạp nhất và tạo những thay đổi tích cực.
Ký hiệu môn loại: 153.4/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040539
Kho Mượn: MV.060331-60332
Kho lưu động: LD.025526-25527
24/. SCROGGINS, CLAY. Nhà lãnh đạo không chức quyền / Clay Scroggins ; Đỗ Hoàng Lan dịch. H. : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018. - 368tr. ; 21cm
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định tầm ảnh hưởng của mình trong tập thể hay không. Tác phẩm trí tuệ và không kém phần hài hước
của Clay Scroggins sẽ giúp bạn gia tăng tầm ảnh hưởng và uy tín để có thể dẫn dắt - kể cả khi bạn
không có chức quyền.
Tóm tắt: “Nâng lên được, đặt xuống được” không chỉ là thông điệp, là cách sống, tác giả
cònĐKCB:
viết chạm
và Đọc:
sâu về
hành trình của những người được xem là Cô độc. Hướng nội đôi khi khiến
Kho
VN.040610
Số
chúng ta thành
hạnh
phúc chậm hơn. Nhưng chắc chắn sẽ bền lâu hơn. Nỗi sợ sinh ra để
Khocông
Mượn:
MV.060519-60520
ngáng chân ta, khuyết điểm sinh ra để được lấp đầy, nội tâm sinh ra để được thấu hiểu. Và chúng
25/. TAKAFUMI HORIE. Sống hiểu quả bứt phá giới hạn : Tự lập của nhà sáng lập Livedoor /
ta được sinh ra xứng đáng để hạnh phúc dù theo cách này hay cách khác. Hành trình học cách
Takafumi Horie ; Văn Thị Mỹ Nữ dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 163tr. ; 21cm
nâng đặt, học cách buông Ký hiệu môn loại: 158.4/NH100L
Tóm tắt: Tâm lí giáo dục
Ký hiệu môn loại: 158.1/S455H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040620
Kho Mượn: MV.060499-60500
Kho lưu động: LD.025532-25533
26/. THANH LY. Mỗi ngày một chút tiến bộ / B.s.: Thanh Ly, Bảo Phúc. - H. : Hồng Đức, 2018. - 204tr.
; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nêu rõ những quan điểm trong mỗi ngày tiến bộ một chút, không phải là
mơ tưởng xa vời không dừng bước, không chùn bước, giữ vững mục tiêu để mỗi ngày trôi qua, bạn
nhận ra hôm nay mình đã không lãng phí thời gian, vậy là đủ. Rồi sẽ có ngày bạn sẽ lập nên kỳ tích
Ký hiệu môn loại: 158.1/M452N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025507-25508
27/. THANH LY. Mỗi ngày một niềm hy vọng / B.s.: Thanh Ly, Bảo Phúc. - H. : Hồng Đức, 2018. 168tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hy vọng không phải là mục tiêu vĩ đại, nó có thể là những mong đợi, khắc khoải,
những niềm vui, sự thỏa mãn nhỏ nhoi trong cuộc sống bình thường. Cuộc sống là hữu hạn nhưng hy
vọng là vô hạn, chỉ cần bạn không quên hy vọng mỗi ngày thì nhất định bạn sẽ có một cuộc sống ý
nghĩaKý hiệu môn loại: 158.1/M452N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025501-25502
28/. THANH LY. Mỗi ngày một niềm vui / B.s.: Thanh Ly, Bảo Phúc. - H. : Hồng Đức, 2018. - 192tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nói lên những suy nghĩ khi bạn khốn khó, vô vọng, sự vui vẻ tiếp thêm cho
bạn sức mạnh ; Khi bạn chần chừ, do dự, sự vui vẻ cho bạn một hướng đi ; Khi bạn buồn tủi khổ đau,
sự vui vẻ mang đến cho bạn sự quan tâm. Những niềm vui nho nhỏ góp nhặt từ cuộc sống sẽ đưa bạn
đến chân trời vui vẻ, lạc quan.
Ký hiệu môn loại: 158.1/M452N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025505-25506
29/. THARP, TWYLA. Thói quen làm nên sáng tạo : Khai phá tiềm năng của bản thân từ những thói
quen hằng ngày / Twyla Tharp ; Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 348tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trong cuốn sách Thói quen làm nên sáng tạo, tác giả Twyla Tharp, một biên đạo múa
tài năng bậc nhất nước Mỹ, đã cho chúng ta thấy tiềm lực phi thường của con người trong việc đánh
thức khả năng sáng tạo. Thông qua những câu chuyện làm nghề, quan điểm triết học sâu sắc và hiểu
biết rút ra từ cuộc sống hằng ngày, bà đã chứng minh được rằng sáng tạo không phải là năng lực do
Chúa trời ban tặng mà nó là cốt tủy được hình thành từ sự kỷ luật, gian khổ rèn luyện để hình thành
những thói quen làm nên sáng tạo.
Ký hiệu môn loại: 153.35/TH428Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040617
Kho Mượn: MV.060527-60528
30/. TRƯƠNG DI. Nâng lên được, đạt xuống được / Trương Di. - H. : Thế giới, 2018. - 230tr. ; 21cm
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bỏ, vượt lên những mất mát tổn thương để thấy lòng mình vơi nhẹ, để đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ đối diện
với giông gió cuộc đời là hành trình không dễ dàng.
Ký hiệu môn loại: 158.1/N122L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040614
Kho Mượn: MV.060501-60502
31/. VŨ THÀNH VINH. Sự sống giá bao nhiêu? : Tôi đã chạm đến cái chết để nhận ra vẻ đẹp lộng lẫy
của sự sống / Vũ Thành Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 210tr. ;
21cm
Tóm tắt: Quyển sách Sự sống giá bao nhiêu? với sự chấp bút của 2 biên tập Nguyễn Hậu và
Đào Trung Uyên, mong muốn truyền đi thông điệp đến những người xung quanh, rằng hãy trân trọng
và yêu thương từng phút giây được sống bởi có những lúc “được thở đã là một niềm hạnh phúc lớn lao”.
Ký hiệu môn loại: 152/S550S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040611
Kho Mượn: MV.060493-60494
32/. ZUILI, ROBERT. Hôm nay con thế nào? : Trẻ không cần nói, cha mẹ nhìn sẽ hiểu / Robert Zuili ;
Tạ Thị Phương Thúy dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hiểu được vai trò của cảm xúc trong quá trình xây dựng nhân cách cho trẻ, tác giả
Robert Zuili - nhà tâm lý học lâm sàng, tác giả của nhiều cuốn sách viết về sự phát triển cá nhân - sẽ
giải mã và giúp các bậc cha mẹ kiểm soát được cảm xúc của con em mình tốt hơn. Thông qua các
trường hợp thực tiễn, ông làm rõ những cảm xúc của trẻ nhỏ đồng thời giúp cha mẹ tự điều chỉnh bản
thân và học những phương pháp cụ thể để có thể giúp con xử lý những cảm xúc đó một cách tốt nhất.
Ký hiệu môn loại: 155.4124/H453N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040613
Kho Mượn: MV.060497-60498
Kho lưu động: LD.025536-25537
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