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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. AJAHN BRAHM. Tâm từ = Kindfulness / Ajahn Brahm ; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 162tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, tác giả giới thiệu chi tiết về tâm từ, hướng dẫn phương
pháp luyện tập mạnh mẽ theo từng giai đoạn thời gian và chi tiết 5 giai đoạn tinh tế của hành thiền diễn
ra; từ đó giúp chúng ta biết chăm sóc yêu thương người khác để cuộc đời chúng ta ngày càng viên mãn
và tốt đẹp hơn
Ký hiệu môn loại: 294.34435/T120T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040561
Kho Mượn: MV.060327-60328
Kho lưu động: LD.025478-25479
2/. BRAHM, AJAHN. Ai đổ đống rác ở đây? : Những câu chuyện Phật giáo đặc sắc và truyền cảm
hứng giúp bạn sống hạnh phúc / Ajahn Brahm ; Hân Nhi dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 326tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những lời khuyên giúp chúng ta trừ bỏ những mong đợi sai lầm và thay vào
đó là đi theo con đường giác ngộ của đức phật. Giải tỏa sự dính mắc vào quá khứ và tương lai, vào bản
thân và người khác, chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm trạng thái thanh tĩnh tự nhiên, khám phá phúc
lạc của khoảnh khắc hiện tại trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 294.3442/A103Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.037219
Kho Mượn: MV.053870-53871
Kho lưu động: LD.025422-25423
3/. ELLIOT, ROSE. Kiến Phật = I met the monk / Rose Elliot ; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 335tr. ; 21cm
Tóm tắt: Kể về quá trình tham gia khóa tu của nữ tác giả Rose Elliot với những lời giảng dạy
của sư thầy, những chiêm nghiệm của bản thân cùng những suy nghĩ của chính mình khi thực hành
“chánh niệm” mong tâm bình an
Ký hiệu môn loại: 294.3444/K305P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040599
Kho Mượn: MV.060364-60365
4/. HỒNG BỐI. Tha thứ cho nhau / Hồng Bối. - H. : Lao động, 2018. - 223tr. : tranh vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thú vị về triết lí cuộc sống giúp mỗi người biết cách làm sao
để vượt qua những đau khổ, cám dỗ, học cách buông bỏ, tha thứ và biết ơn để thấy trân quý cuộc đời
và sống ý nghĩa hơn
Ký hiệu môn loại: 294.3444/TH100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040554
Kho Mượn: MV.060456-60457
Kho lưu động: LD.025472-25473
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. MEGARA. Trên bàn đàm phán không ngán một ai : Đàm phán bất bại - là tại tư duy / Megara. - H.
: Thế giới, 2018. - 190tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đàm phán không chỉ là một loại kĩ năng, đàm phán là nghệ thuật sống. Chúng ta đàm
phán không chỉ trong những cuộc thương lượng, mua bán, chúng ta đàm phán trong mỗi mối quan hệ,
mỗi cuộc trò chuyện hàng ngày, đàm phán từ những điều nhỏ bé nhất cho đến những điều lớn lao nhất.
Vì vậy, hãy học cách để nắm bắt nghệ thuật đàm phán thông qua cuốn sách này.
Ký hiệu môn loại: 302.3/TR254B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040598
Kho Mượn: MV.060362-60363
2/. Vì Facebook tôi suýt đánh mất mình, nhờ Google tôi tìm lại chính mình / Nguyên tác: Ryu Vội Vã ;
Tranh truyện: Cái gì đấy Studio. - H. : Phụ nữ, 2018. - 247tr. ; 20cm
Tóm tắt: Nó sẽ giúp bạn sử dụng mạng một cách đúng đắn, sao cho từ mạng ảo, bạn bước ra
đời thực, và dựng xây chính mình. Lạc vào thế giới mạng, bạn sẽ cô độc. Nhưng biết lối đi, thì bạn sẽ
không phải sống một mình đâu.
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Ký hiệu môn loại: 302.30285/V300F
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040538
Kho Mượn: MV.060329-60330
NGÔN NGỮ
1/. Chinh phục đề thi tốt nghiệp THPT trắc nghiệm tiếng Anh : Luyện tập 30 đề then chốt theo cấu
trúc 2017 / Tạ Thị Thanh Hiền, Bùi Thuý Hồng ; Hoàng Quỳnh Hoa h.đ.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 256tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 428/CH312P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010705
Kho Mượn: MV.060451
Kho lưu động: LD.025408-25409
2/. Nói tiếng Anh với 24 chủ đề cần thiết / MIS editorial team ; Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 207tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài học tiếng Anh theo 24 chủ đề thường gặp trong cuộc sống hằng ngày
như: Chào hỏi, tạm biệt, giới thiệu bản thân, cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu, nhờ giúp đỡ... kèm theo các tình
huống đều được phiên âm và dịch sang tiếng Việt
Ký hiệu môn loại: 428/N428T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040570
3/. Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 : Biên soạn theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục &
Đào tạo / Trần Mạnh Tường. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm
T.1. - 2018. - 151tr.: bảng. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)
Ký hiệu môn loại: 428.20712/TR431T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018565-18566
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033701-33702
4/. Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 : Biên soạn theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD & ĐT /
Trần Mạnh Tường. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm
T.1. - 2018. - 165tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 428.2/TR431T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018536-18537
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033677-33678
5/. Giáo trình tiếng Trung ngoại thương / Vương Huệ Linh, Chu Hồng, Triệu Lượng,... ; Nguyễn Thị
Thanh Huệ biên dịch. - H.: Dân trí. - 30cm
T.1 : Kinh doanh thành công. - 2018. - 228tr.: 1CD
Ký hiệu môn loại: 495.1/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010713
Kho Mượn: MV.060434
6/. Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 : Biên soạn theo chương trình tiếng Anh mới của Bộ GD & ĐT /
Trần Mạnh Tường. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27cm
T.2. - 2018. - 165tr.: minh hoạ
Ký hiệu môn loại: 428.2/TR431T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018567-18568
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033703-33704
HOÁ HỌC
1/. LƯU VĂN DẦU. Ôn luyện đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019: Hóa học / Lưu Văn Dầu. - H. : Dân trí,
2018. - 326tr. ; 27cm
Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách luyện thi THPT môn Hóa học này bao gồm: 20 đề chuẩn
theo cấu trúc của Bộ Giáo dục. Trong mỗi đề đều có nội dung kiến thức của cả 3 khối 10, 11, 12. Trong
mỗi đề đều có lời giải rất chi tiết, cách phân tích sâu sắc, bổ sung kiến thức, có nhiều bài toán hay, lạ
và khó.
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Ký hiệu môn loại: 546.076/Ô454L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025400
2/. TRẦN NGỌC CHIẾN. Sức mạnh quy đổi : Cơ sở khoa học rõ ràng - Dễ dàng, tiếp cận nhiều đối
tượng học sinh - Phù hợp với đề thi hiện nay - Sách tham khảo cho giáo viên và phụ huynh / Trần
Ngọc Chiến. - H. : Dân trí, 2018. - 183tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 547/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010725
Kho Mượn: MV.060476-60477
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. Chơi trốn tìm với bạn hơi nước : Truyện tranh / Bao Dong Ni b.s. ; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 25tr. ; 21cm. - (Nhà khoa học nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 551.57/CH462T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018540-18541
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033681-33682
THỰC VẬT
1/. Mình cùng làm giá đỗ : Truyện tranh / Bao Dong Ni b.s. ; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 25tr. ; 21cm. - (Nhà khoa học nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 580/M312C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018544-18545
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033685-33686
TOÁN HỌC
1/. NGUYỄN BÁ ĐÔ. Những câu chuyện lý thú về hàm số / Nguyễn Bá Đô. - H. : Dân trí, 2017. 156tr. : Hình vẽ, bảng ; 21cm. - (Sách bổ trợ kiến thức)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện liên quan đến hàm số và một số ứng dụng của hàm số để
tính toán trong thực tế
Ký hiệu môn loại: 511.326/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025403-25404
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031049-31050
2/. TRẦN TRUNG. Để học tốt môn giải tích / Trần Trung (ch.b.), Đỗ Văn Cường, Nguyễn Đức Thắng. H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 228tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 515.076/Đ250H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040595
Kho Mượn: MV.060402
Kho lưu động: LD.025432-25433
VẬT LÝ
1/. Khám phá hiện tượng khúc xạ : Truyện tranh / Bao Dong Ni b.s. ; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 25tr. ; 21cm. - (Nhà khoa học nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 535.324/KH104P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018538-18539
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033689-33690
2/. Tĩnh điện là gì nhỉ? : Truyện tranh / Bao Dong Ni b.s. ; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 25tr. ;
21cm. - (Nhà khoa học nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 537.2/T312Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018546-18547
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033687-33688
3/. TRỊNH MINH HIỆP. Ôn luyện đề thi mẫu THPT Quốc gia 2019: Vật lí / Trịnh Minh Hiệp. - H. : Dân
trí, 2018. - 302tr. ; 27cm
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Tóm tắt: Cuốn sách Ôn Luyện Đề Thi Mẫu THPT Quốc Gia 2019 được biên soạn, tuyển chọn
với nội dung bám sát và bao quát toàn bộ kiến thức trong chương trình thi THPT. Nội dung cuốn sách
tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập những kiến thức, kỹ năng cụ thể khi làm bài thi trắc nghiệm, kèm
theo các đề tham khảo theo hướng đánh giá năng lực học sinh, có độ phân hóa, đáp ứng được mục
tiêu của kỳ thi.
Ký hiệu môn loại: 530.076/Ô454L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010707
Kho Mượn: MV.060437-60438
Kho lưu động: LD.025399
CÔNG NGHỆ
1/. JOJNES, CHARLOTTE FOLTZ. Những phát kiến tình cờ : 40 phát kiến quen thuộc và cách chúng
ra đời / Charlotte Foltz Jojnes ; John O’Brien minh họa ; Nguyễn Ngọc Minh Anh dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 96tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những phát kiến tình cờ là bộ 40 câu chuyện tình cờ về 40 phát kiến quen thuộc trong
đời sống: từ đồ ăn thức uống, trang phục, thuốc, đến các địa danh nổi tiếng (phần lớn thuộc nước Mỹ).
Trong số đó, có thể kể đến một số phát kiến thông dụng nhất với độc giả Việt Nam như: Coca-Cola,
Bánh vòng, Kem ốc quế...

Ký hiệu môn loại: 609/NH556P
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033767-33768
2/. 100 phát minh thay đổi cuộc sống con người / Tuệ Văn b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 268tr. ; 24cm. (Tri thức thế giới)
Tóm tắt: Phát minh không phải là một điều thần bí, rất nhiều phát minh lại được bắt nguồn từ
những chuyện nhỏ nhặt xung quanh ta, hoặc nảy sinh từ một suy nghĩ hết sức đơn thuần nào đó.
Thanh thiếu niên chúng ta cũng có thể sáng tạo các ra phát minh, chỉ cần chúng ta biết tư duy, chịu
khó bắt tay làm việc, phát huy sức tưởng tượng của bản thân, nắm bắt và phát hiện những điều nhỏ
nhặt trong cuộc sống là chúng ta đều có thể trở thành những nhà phát minh!
Ký hiệu môn loại: 608/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018476-18478
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033649-33650
KỸ THUẬT
1/. ĐÀO HUY DU. Giáo trình kỹ thuật thông tin quang / Đào Huy Du. - H. : Giáo dục, 2017. - 215tr. :
minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan lịch sử phát triển, nguyên lý tổ chức của hệ thống thông tin quang: cáp sợi
quang, bộ phát quang, thiết bị thu quang, thiết kế hệ thống thông tin quang
Ký hiệu môn loại: 621.381045/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010686
Kho Mượn: MV.060430
2/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033769-33770
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+)
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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 nhau.
Ký hiệu môn loại: 629.13334/L104S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033773-33774
4/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033771-33772
5/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033775-33776
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. Ai lấy đi hạnh phúc của con / Biên soạn: Thu Hương. - 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
2/. CHU THÂM LÂM. Nhà có cậu con trai / Chu Thâm Lâm ; Trà My dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.4. - 2017. - 128tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 649.132/NH100C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018480-18481
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030256-30257
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
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
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Số ĐKCB: 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 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
7/. MAKOTO SHICHIDA. Yêu thương - Khen ngợi - Nhìn nhận : Bí quyết nuôi dạy con theo phương
pháp Shichida / Makoto Shichida ; First News biên dịch ; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam h.đ.. - Tái
bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2018. - 173tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục Shichida)
Tên sách tiếng Anh: Love, praise, accept - That's the way to raise your child
Tóm tắt: Hướng dẫn cha mẹ hiểu được sự quan trọng của yêu thương, khen ngợi và nhìn nhận
con mình với những ví dụ cụ thể và thực nghiệm khoa học theo phương pháp giáo dục Shichida
Ký hiệu môn loại: 649.1/Y606T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040551
Kho Mượn: MV.060360-60361
Kho lưu động: LD.025466-25467
8/. 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 lưu động: LD.025489-25490
9/. Voi con / Lời: Studio Ko ; Minh họa: Koji Nakata ; Viện giáo dục Shichida Việt Nam dịch. - H.: Kim
đồng. - 26cm
T.1 : Viên ngọc việc tốt. - 2018. - 20tr.: tranh màu. - (Tủ sách giáo dục Shichida Việt Nam.
Nuôi dưỡng tâm hồn)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp trẻ hiểu rằng làm việc tốt chính là cách để mài giữa tâm hồn mình
ngày càng trở nên trong sáng hơn..
Ký hiệu môn loại: 649.7/V428C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018534-18535
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033675-33676
10/. Voi con / Lời: Studio Ko ; Minh họa: Koji Nakata ; Viện giáo dục Shichida Việt Nam dịch. - H.: Kim
đồng. - 26cm
T.2 : Mình làm lành nhé!. - 2018. - 20tr.: tranh màu. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt
Nam)(Nuôi dưỡng tâm hồn.)
Tóm tắt: Tình bạn được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ sự gắn kết, cảm thông, thấu hiểu, nhường
nhịn và chia sẻ giữa những người bạn.Khi con có bất đồng hay những hành động khiến bạn buồn, điều
quan trọng là con biết dũng cảm nhận lỗi và nói lời xin lỗi
Ký hiệu môn loại: 649.7/V428C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018532-18533
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033673-33674
11/. Voi con / Lời: Studio Ko ; Minh họa: Koji Nakata ; Viện giáo dục Shichida Việt Nam dịch. - H.: Kim
đồng. - 26cm
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T.3 : Thật vui khi được gặp bạn!. - 2018. - 20tr.: tranh màu. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt
Nam)(Nuôi dưỡng tâm hồn)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp những ai biết giúp đỡ và suy nghĩ cho người khác sẽ luôn được yêu
quý.Ba mẹ hãy nuôi dạy con thành đứa trẻ tốt bụng, biết quan tâm đến mọi người.
Ký hiệu môn loại: 649.7/V428C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018530-18531
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033671-33672
12/. Voi con / Lời: Studio Ko ; Minh họa: Koji Nakata ; Viện giáo dục Shichida Việt Nam dịch. - H.: Kim
đồng. - 26cm
T.4 : Ai cùng có điểm tốt. - 2018. - 20tr.: tranh màu. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt
Nam)(Nuôi dưỡng tâm hồn)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp con học cách tôn trọng và nhìn nhận những điểm mạnh của người
khác.Con sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc từ chính bản thân và những người xung
quanh...
Ký hiệu môn loại: 649.7/V428C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018528-18529
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033669-33670
13/. Voi con / Lời: Studio Ko ; Minh họa: Koji Nakata ; Viện giáo dục Shichida Việt Nam dịch. - H.: Kim
đồng. - 26cm
T.5 : Cố gắng hết sức. - 2018. - 20tr.: tranh màu. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt
Nam)(Nuôi dưỡng tâm hồn)
Tóm tắt: Giúp con có ước mơ và luôn nỗ lực, con sẽ biến ước mơ của mình thành hiện
thực.Ngay cả khi con gặp khó khăn thì niềm tin và sự kiên trì sẽ chỉ dẫn cho con biết phải làm gì để
vượt qua tất cả.
Ký hiệu môn loại: 649.7/V428C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018526-18527
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033667-33668
14/. Voi con / Lời: Studio Ko ; Minh họa: Koji Nakata ; Viện giáo dục Shichida Việt Nam dịch. - H.: Kim
đồng. - 26cm
T.6 : Làm cho con đi!. - 2018. - 20tr.: tranh màu. - (Tủ sách Giáo dục Shichida Việt Nam)(Nuôi
dưỡng tâm hồn)
Tóm tắt: Cuôn sách giúp con học cách tự lập và có trách nhiệm với bản thân mình.Ba mẹ hãy
hướng dẫn con cách làm những việc của mình để bé có cơ hội tự lập, dù bé chưa được chỉn chu hoặc
mất nhiều thời gian.
Ký hiệu môn loại: 649.7/V428C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018524-18525
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033665-33666
15/. TRẦN LÊ SƠN Ý. Sao con hỏi mà con kiến không trả lời? : Viết cho con / Trần lê Sơn Ý. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2018. - 239tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nhỏ của tác giả dành cho con dưới dạng nhật kí, ghi lại những
tương tác, trò chuyện cùng con và nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày
Ký hiệu môn loại: 649.1/S108C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018506-18507
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033643-33644
16/. 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
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
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1/. APPELO, JURGEN. Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui : Đổi mới tư duy quản trị trong thời đại 4.0
/ Jurgen Appelo ; Dịch: Việt Hưng.... - H. : Công thương, 2018. - 294tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách quản lý hiệu quả hơn, với ít nhà quản lý hơn,
thông qua những phân tích về các phương pháp đã và đang được các công ty khác trên thế giới áp
dụng.Ký hiệu môn loại: 658.314/L107Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010693
2/. BAEHR, EVAN. Ai "chống lưng" cho bạn = Get backed : Ý tưởng hoàn toàn mới về gọi vốn và tạo
dựng quan hệ với các nhà đầu tư / Evan Baehr, Evan Loomis ; Lê Thiện Trí dịch. - H. : Thế giới, 2018. 240tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách đầu tiên nhất chuyển tải thông điệp “hãy để người khác giúp bạn” tập hợp
những phương thức thay đổi hành vi thành công nhất trên thế giới giúp bạn xây dựng nhanh chóng các
mối quan hệ cần thiết tạo nên sự khác biệt để đạt được thành công trong công việc kinh doanh cũng
như trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 658.15224/A103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010692
3/. BOYER, CRISPIN. Những thất bại trứ danh / Crispin Boyer ; My Dương dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 128tr. : minh họa ; 24cm. - (National geographic kids)(Dành cho lứa tuổi 8+)
Tóm tắt: Cuốn sách này vinh danh những thất bại, và bên cạnh tiếng cười sảng khoái còn cho
bạn đọc biết về nguồn cơn sự cố, những điều diễn ra như ý và bài học rút ra từ đó là gì.
Ký hiệu môn loại: 650.1/NH556T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016890-16891
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033793-33794
4/. CROLL, ALISTAIR. Phân tích dữ liệu tinh gọn / Alistair Croll, Benjamin Yoskovittz ; Trần Mạnh
Hoàng dịch. - H. : Công thương, 2018. - 480tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập trung vào các hiểu biết về Khởi nghiệp tinh gọn, phép phân tích cơ bản cũng như
tư duy hướng tới thu nhận thông tin từ dữ liệu cần có để thành công. Ap dụng phân tích dữ liệu tinh gọn
vào công ty khởi nghiệp của bạn. Xét yếu tố được cho là chuẩn mực. chỉ cách ứng dụng Phân tích dữ
liệu tinh gọn vào tổ chức của bạn, thay đổi văn hóa của những công ty khởi nghiệp tập trung vào người
tiêu dùng và doanh nghiệp cũng như của các doanh nghiệp bền vững.
Ký hiệu môn loại: 658.834/PH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010688
5/. DASKAL, LOLLY. Điều gì ngăn cản bạn trở nên vĩ đại? = The leadership gap / Lolly Daskal ; Kim
Phụng dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 365tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The leadership gap: What gets between you and your greatness
Tóm tắt: Đưa ra phương pháp dựa trên bảy nguyên mẫu lãnh đạo: Kẻ nổi loạn, nhà thám hiểm,
người nói sự thật, anh hùng, nhà phát minh, người dẫn đường và hiệp sĩ, để từ đó bạn sẽ tìm thấy
nguyên mẫu lãnh đạo của mình và giúp bạn trở thành một người giải quyết vấn đề tốt hơn, một nhà
lãnh đạo tốt hơn và một con người tốt hơn
Ký hiệu môn loại: 658.4092/Đ309G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040558
Kho Mượn: MV.060356-60357
6/. DOERR, JOHN E.. Làm điều quan trọng = Measure what matters : Google, Intel, Youtube, Gates
Foundation,... đã dịch chuyển thế giới bằng OKRs như thế nào? / John Doerr ; Lương Trọng Vũ dịch. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 295tr. : ảnh, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện có thật được chính những nhà sáng lập của Google, Nuna,
MyFitnessPal, Remind... kể về kế hoạch kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Trong đó có người
thành công, người thất bại để lại những bài học kinh nghiệm cho các nhà lãnh đạo khi muốn áp dụng
OKRs vào doanh nghiệp
Ký hiệu môn loại: 658.4012/L104Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010715
Kho Mượn: MV.060464-60465
7/. KONRATH, JILL. Bán hàng cho những gã khổng lồ / Jill Konrath ; Thảo Nguyên dịch. - H. : Thế
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giới, 2018. - 390tr. : bảng ; 21cm
Phụ lục: tr. 371-382. - Thư mục: tr. 383-385
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức bán hàng trong kinh doanh nhằm xác định các đối tượng mục tiêu
có khả năng thành công cao nhất, cách tìm những khách hàng tiềm năng, cách tạo ra các đề xuất giá
trị đột phá thu hút sự chú ý của họ, cách tạo ra chiến dịch tiếp cận khách hàng trên nhiều phương diện
và cách vượt qua những thách thức điển hình trong việc tìm kiếm các khách hàng doanh nghiệp lớn
Tóm tắt: Đưa ra 5 nghệ thuật nắm bắt cơ hội tăng trưởng để phát triển doanh nghiệp bằng
đổi ĐKCB:
mới Ký hiệu
658.81/B105H
Khomôn
Đọc:loại:
VN.040578
Số
8/. KRANZ, MACIEJ. Thiết lập internet vạn vật trong doanh nghiệp : Cẩm nang cho nhà lãnh đạo
doanh nghiệp thời đại 4.0 / Maciej Kranz ; Dịch: Đoàn Đức Thuận. - H. : Thế giới, 2018. - 335tr. ;
24cm Tóm tắt: Đề cập đến các cách thức vận dụng IoT (Internet vạn vật) trong thời điểm hiện tại và
tương lai. Ứng dụng IOT vào tổ chức, quản lý cùng những sai lầm phổ biến và cách phòng tránh. Vấn
đề an ninh IOT, các tiêu chuẩn và công nghệ để ứng dụng...
Ký hiệu môn loại: 658.4038/TH308L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010689
9/. LIDOW, DEREK. Thuật lãnh đạo khởi nghiệp = Startup Leadership : Cách biến ý tưởng kinh doanh
thành doanh nghiệp vững mạnh / Derek Lidow ; Trần Thị Bích Nga. - H. : Lao động, 2018. - 381tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này nói về việc xây dựng một doanh nghiệp từ ý tưởng kinh doanh ban đầu
đến lúc doanh nghiệp ấy có thể tạo ra lợi nhuận và tự tồn tại. Tiêu chuẩn cơ bản của tác giả về một
công ty khởi nghiệp thành công là công ty ấy có thể tự tồn tại. Khi làm được điều này tức là bạn đã thật
sự trở thành nhà lãnh đạo khởi nghiệp
Ký hiệu môn loại: 650.1/TH504L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040568
Kho Mượn: MV.060421-60422
10/. LÝ VĂN DŨNG. Tỏa sáng nơi công sở : Làm khó bạn không phải công việc, mà là cách làm việc /
Lý Văn Dũng ; Thu Thủy dịch. - H. : Lao động, 2018. - 380tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 58 tuyệt chiêu tỏa sáng nơi công sở do tầng lớp tinh anh công sở
tạo ra, những chỉ dẫn này từ các nhân tài nơi công sở sẽ giúp bạn không chỉ khai phá được tài năng mà
còn nắm được kỹ năng toàn diện như tích cực phòng tránh "sườn dốc tâm lí", lập bảng theo dõi công
việc hằng ngày, bất kể là làm gì đều làm đến nơi đến chốn...
Ký hiệu môn loại: 650.13/T401S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010719
Kho Mượn: MV.060470-60471
11/. 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 lưu động: LD.024387-24392, LD.025495-25496
12/. RACHEL, BEVERLY K.. Thực sự bạn muốn gì ? : Cách thiết lập và theo đuổi mục tiêu / Beverly
K. Rachel ; Huyền Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 225tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trang bị cho bạn những kỹ năng thực tiễn giúp bạn đạt được những điều thực sự muốn
- hôm nay, ngày mai và trong suốt cuộc đời bạn sau này.
Ký hiệu môn loại: 650.1/TH552S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040582
Kho Mượn: MV.060305-60306
13/. SNIUKAS, MARC. Nghệ thuật nắm bắt cơ hội tăng trưởng : Phát triển doanh nghiệp bằng đổi mới
chiến lược và tư duy thị giác / Marc Sniukas, Parker Lee, Matt Morasky ; Lê Thiện Trí dịch. - H. : Thế
giới, 2018. - 284tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The art of opportunity
Trang 9
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chiến lược và tư duy: Nghệ thuật đổi mới, khám phá các cơ hội tăng trưởng kiểu mới, thiết kế bản chiến
lược, các giai đoạn hoạt động kinh doanh tăng trưởng kiểu mới cùng các nguyên tắc trong tư duy thiết
kế kinh doanh
Ký hiệu môn loại: 658.4012/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010691
14/. Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh (Bí quyết làm giàu) : Những nguyên lý dành cho các
nhà doanh nghiệp / Trương Kiến Trí b.s, ; Dịch: Nguyễn Nguyên Quân, Hồng Khánh. - Thanh Hóa :
Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 227tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch trong kinh doanh nhìn ở góc độ nhỏ là toàn bộ
nghiên cứu làm ăn, nhìn ở góc độ lớn là hành trình kinh doanh của một đời người từ lúc bắt đầu làm ăn
cho đến lúc kết thúc. Bao gồm 2 phần chính: Phần 1: Giới thiệu 10 quẻ đầu tiên. Phần hai: 10kees tiếp
theo...

Ký hiệu môn loại: 658.4012/Ư556D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010710
15/. YAMAMOTO HIDEYUKI. Tạo dựng thương hiệu cá nhân : Nghệ thuật toả sáng bản thân để được
tin cậy và tín nhiệm / Yamamoto Hideyuki ; An Nhiên dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 198tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Personal branding
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách thể hiện tốt nhất ưu điểm của mình. Bắt đầu từ việc nhận diện
thế mạnh bản thân, tới phát huy chúng và nhận được đánh giá tích cực từ mọi người xung quanh, tạo
được sự tin cậy, tín nhiệm và nắm bắt các cơ hội nhờ vào chính năng lực của mình, mang lại nhiều
thành công cá nhân trong công việc
Ký hiệu môn loại: 650.1/T108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040600
Kho Mượn: MV.060366-60367
Y HỌC
1/. 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 lưu động: LD.025497-25498
2/. CHU TRUYỀN LÂM. 100 Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên / Chu
Truyền Lâm ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 446tr. ; 23cm
Tóm tắt: Phân tích toàn diện những nguy hiểm khác nhau mà thanh thiếu niên có thể gặp phải
trong quá trình trưởng thành đồng thời đưa ra những giải pháp để phòng tránh. Sách sử dụng lối viết
sinh động, dễ hiểu, có tính ứng dụng cao, giúp thanh thiếu niên trang bị những kỹ năng để tự bảo vệ
bản thân trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội
Ký hiệu môn loại: 613.0835/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010721
3/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Tự học day ấn huyệt chữa 104 bệnh cấp cứu thường gặp / Đỗ Đức Ngọc. - Tái
bản lần 2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 87tr. ; 21cm. - (Khí công y đạo Việt Nam)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách day ấn huyệt để chữa 104 bệnh cấp cứu thường gặp như: Bất tỉnh,
băng huyết, đau bụng, bụng tức do đầy hơi, buồn nôn, cấm khẩu...
Ký hiệu môn loại: 615.8222/T550H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040532
Kho Mượn: MV.060315-60316
Kho lưu động: LD.025418-25419
Trang 10

- Thư mục thông báo sách mới
4/. HỒ HỮU LƯƠNG. Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm / Hồ Hữu Lương. - Tái bản lần thứ 3 có sửa
chữa và bổ sung. - H. : Y học, 2018. - 251tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những tìm hiểu về bệnh đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Tìm hiểu những
nguyên nhân, chẩn đoán, bệnh căn và phương hướng điều trị.
Ký hiệu môn loại: 617.564/Đ111T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040557
Kho Mượn: MV.060405-60406
Kho lưu động: LD.024074-24075
5/. LÊ THỊ BÌNH. Điều dưỡng các bệnh nội khoa : Dành cho sinh viên Đại học Điều dưỡng. - H.: Giáo
dục. - 27cm
T.2. - 2017. - 159tr.: minh hoạ
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về điều dưỡng cho các bệnh nhân bị bệnh nội khoa
đang được điều trị tại các khoa nội như: Bệnh nhana mắc các bệnh thận - tiết niệu, bệnh nhân mắc
bệnh cơ - xương - khớp, bệnh nhân nội tiết - bệnh máu
Ký hiệu môn loại: 616.028/Đ309D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010709
Kho Mượn: MV.060441-60442
Kho lưu động: LD.025402
6/. LÊ THỊ BÌNH. Điều dưỡng các bệnh nội khoa : Dành cho sinh viên Đại học Điều dưỡng. - H.: Giáo
dục. - 27cm
T.1. - 2017. - 167tr.: minh hoạ
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về điều dưỡng cho các bệnh nhân bị bệnh nội khoa
đang được điều trị tại các khoa nội như: Bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, bệnh tiêu hoá
Ký hiệu môn loại: 616.028/Đ309D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010708
Kho Mượn: MV.060439-60440
Kho lưu động: LD.025401
7/. MUKHERJEE, SIDDHARTHA. Lịch sử ung thư - Hoàng đế của bách bệnh / Siddhartha Mukherjee
; Nguyễn Duy Sinh dịch ; Minh An h.đ.. - H. : Dân trí, 2018. - 704tr. ; 24cm
Tóm tắt: Lịch sử ung thư – Hoàng đế của bách bệnh , như tên gọi của nó là cuốn sách nói về
lịch sử của ung thư. Là biên niên sử về một căn bệnh cổ xưa – một thời là bí mật. cuốn sách này giúp trả
lời câu hỏi muôn thuở của bệnh nhân: "Tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, nhưng tôi cần biết tôi đang
chiến đấu với cái gì."
Ký hiệu môn loại: 616.9940092/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010687
8/. SHIGEAKI HINOHARA. Bí quyết trường thọ của người Nhật / Shigeaki Hinohara ; Anh Phong dịch.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 182tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết để sống khỏe mạnh của bác sĩ Shigeaki
Hinohara từ việc tự điều chỉnh hành động để thực hiện các việc vừa với sức khỏe của mình, biết kiềm
chế và cung cấp cho cơ thể chế độ ăn nhiều rau xanh từ khi còn trẻ... cho đến việc chuẩn bị cho việc
chia tay cuối cùng
Ký hiệu môn loại: 613/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040555
Kho Mượn: MV.060458-60459
Kho lưu động: LD.025424-25425
9/. TRẦN BÌNH GIANG. Phẫu thuật nội soi ổ bũng / Trần Bình Giang. Tôn Thất Bách. - Tái bản có
sửa chữa. - H. : Y học, 2018. - 411tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản của phẫu thuật nội soi cho các đối tượng là bác sỹ phẫu
thuật viên bước vào phẫu thuật nội soi cùng các nhân viên y tế chuyên nghành quan tâm với nội dung
mang tính thời sự cao
Ký hiệu môn loại: 617.55/PH125T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040597
Trang 11
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NGHỆ THUẬT
1/. MOULOU, PATRICK. 1000 hợp âm cho đàn guitare / Art Mickaëlian ; Patrick Moulou ; Thiên Kim
dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn
Lang, 2018. - 102tr. : bảng ; 27cm
Tóm tắt: Hướng dẫn học đàn ghi ta, giới thiệu 100 thế bấm các hợp âm thường dùng nhất
Ký hiệu môn loại: 787.871252/M458N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010706
Kho Mượn: MV.060435-60436
Kho lưu động: LD.025397-25398
2/. SNIDER, GRANT. Hình hài của ý tưởng : Hành trình khám phá sự sáng tạo bằng tranh / Grant
Snider ; Danna dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 148tr. : tranh vẽ ; 23cm
Tóm tắt: Ý tưởng trông như thế nào? Và chúng đến từ đâu? Không ai biết chính xác điều đó.
Nhưng những bức tranh của Grant Snider sẽ gợi cảm hứng để bạn tìm ra câu trả lời của riêng mình. Dù
bạn có là một chuyên gia làm trong ngành sáng tạo, sinh viên, hay chỉ là kẻ ngồi mộng mơ trước hiên
nhà, bộ sưu tập những mẩu truyện tranh này vẫn sẽ mang đến cho bạn một cái nhìn sâu hơn về những
niềm vui, và cả sự bực bội song hành cùng việc sáng tạo.

Ký hiệu môn loại: 741.53/H312H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033777-33778
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. BUTTERFIELD, MOIRA. Cẩm nang cho bạn yêu đạp xe / Moira Butterfield ; Huy Toàn dịch. - H. :
Kim Đồng, 2017. - 40tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 796.6/C120N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018548-18549
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033705-33706
2/. ĐẶNG THÚY. Hỏi đáp nhanh trí - Tiếu ngạo giang hồ = Intellectual development series / Đặng
Thúy b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018468-18469
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033603-33604
3/. ĐẶNG THÚY. Hỏi đáp nhanh trí - Vô địch hài hước = Intellectual development series / Đặng Thúy
b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018466-18467
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033601-33602
4/. HƯƠNG HƯƠNG. Hỏi đáp nhanh trí - Nâp cấp IQ = Intellectual development series / Hương
Hương b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018470-18471
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033605-33606
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5/. PUCK. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033621-33622
6/. TEO AIK CHER. Bí kíp nhà vô địch = Why be a champion? / Teo Aik Cher ; Phạm Hoa Phượng
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 143tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, yếu tố tâm lý, bí quyết luyện tập thể thao đạt được thành tích
cao qua các câu chuyện của các nhà vô địch thế giới như Michael Jordan, Messi, Abebe Bikila...
Ký hiệu môn loại: 796.019/B300K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040545
Kho Mượn: MV.060343
Kho lưu động: LD.025456-25457
7/. THÙY DƯƠNG. Hỏi đáp nhanh trí - Bí kíp gây cười = Intellectual development series / Thùy Dương
b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018474-18475
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033609-33610
8/. THÙY DƯƠNG. Hỏi đáp nhanh trí - Câu đố xoắn não = Intellectual development series / Thùy
Dương b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018462-18463
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033595-33596
9/. THÙY DƯƠNG. Hỏi đáp nhanh trí - Đố vui hại não = Intellectual development series / Thùy Dương
b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033599-33600
10/. THÙY DƯƠNG. Hỏi đáp nhanh trí - Phát tán bom cười = Intellectual development series / Thùy
Dương b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018472-18473
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033607-33608
11/. THÙY DƯƠNG. Hỏi đáp nhanh trí - Thể thao cho não = Intellectual development series / Thùy
Dương b.s. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các câu đố vui, hài hước, "hỏi xoáy đáp xoay", tưởng không dễ mà lại dễ
không tưởng. Lời giải chứa đựng những yếu tố gây bất ngờ, mang lại tiếng cười sảng khoái cho độc giả.
Ký hiệu môn loại: 795.735/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018464-18465
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033597-33598
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
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1/. BẠCH ĐẰNG. Những đứa con cổ tích : Truyện dài / Bạch Đằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 20tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040552
Kho Mượn: MV.060452-60453
Kho lưu động: LD.025468-25469
2/. BAO NAKASHIMA. Mắt kính không vướng bụi : Triết gia nhỏ ngắm nhìn thế giới lớn / Bao
Nakashima ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 119tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19cm
Tên sách tiếng Nhật: 見てる、知ってる、考えてる
Ký hiệu môn loại: 895.68/M118K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018479
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033617-33618
3/. 365 Ngày kể chuyện - Khám phá thiên nhiên : Truyện tranh / Đào Hương Lan dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018516-18517
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033306-33307
4/. 365 Ngày kể chuyện - Những ước mong đẹp đẽ : Truyện tranh / Lạc Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 100tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018520-18521
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033308-33309
5/. 365 Ngày kể chuyện - Phiêu lưu cùng bạn bè : Truyện tranh / Đào Hương Lan dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018518-18519
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033310-33311
6/. 365 Ngày kể chuyện - Vui chơi bên gia đình : Truyện tranh / Lạc Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 100tr. : tranh màu ; 23cm. - (Disney Junior. Mickey)
Ký hiệu môn loại: 813/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018522-18523
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033312-33313
7/. 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
8/. CINDERELLA. Tất cả đều là sự sắp xếp tốt nhất : Tản văn / Cinderella ; Nguyễn Vinh Chi dịch. H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 468tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.18608/T124C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040596
Kho Mượn: MV.060407-60408
9/. Con sẽ là điều tuyệt vời = The Wonderful thing you will be : Truyện tranh / Emily Winfield Martin ;
Lê Quỳnh Hoa, Cao Việt Hùng dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. ; 26cm. - (Điều kỳ diệu cho con)
Ký hiệu môn loại: 813/C430S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018569-18570
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033318-33319
10/. Cô bé ganh tị / Lời: Nguyên Hương ; Tranh: Phương Thảo. - H. : Kim Đồng, 2018. - 92tr. : tranh
vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C450B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018494-18495
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033340-33341
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11/. DTT. Mong mọi sự gặp gỡ đều đúng thời điểm / DTT ; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : Thế giới, 2018. 292tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.146/M431M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040563
Kho Mượn: MV.060411-60412
12/. DU TỬ LÊ. Giữ đời cho nhau : Tuyển tùy bút / Du Tử Lê. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. 300tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/GI-550Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040550
Kho Mượn: MV.060354-60355
13/. ĐINH LONG. Tuyển tập truyện trào phúng của Võ Tòng Đánh Mèo / Đinh Long. - H. : Hà Nội,
2018. - 252tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223408/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040542
Kho Mượn: MV.060337-60338
14/. ĐOÀN CÔNG LÊ HUY. Thay mẹ cha gánh vác sơn hà / Đoàn Công Lê Huy ; Minh hoạ: Kim
Duẩn. - H. : Kim Đồng, 2018. - 124tr. ; 21cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)(Dành cho lứa tuổi 10+)
Việt Nam, Văn học thiếu nhi
Tóm tắt: Bài viết
Ký hiệu môn loại: 895.9228/TH112M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018501-18502
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033577-33578
15/. ĐOÀN CÔNG LÊ HUY. Tôi muốn hỏi em: Về sau thế nào? / Đoàn Công Lê Huy ; Minh hoạ: Kim
Duẩn. - H. : Kim Đồng, 2018. - 133tr. ; 17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)(Dành cho lứa tuổi 10+)
Ký hiệu môn loại: 895.9228/T452M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018503-18505
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033579-33580
16/. ĐỖ BÍCH THÚY. Tôi đã trở về trên núi cao : Tản văn / Đỗ Bích Thúy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 254tr. ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/T452Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010695
Kho Mượn: MV.060431-60432
17/. ĐỖ LAI THÚY. Từ cái nhìn văn hóa / Đỗ Lai Thúy. - H. : Tri thức, 2018. - 320tr. ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T550C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040589
Kho Mượn: MV.060394-60395
18/. ĐỨC PHẠM. Khu tập thể có giàn hoa tím / Đức Phạm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018.
- 122tr. : tranh vẽ ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018499-18500
19/. Đừng bắt người khác " Thờ một tí " = Don't make others wait for you / Lời: Khánh Tuệ, Ngọc Anh ;
Minh họa: Phạm Thùy Như. - H. : Văn học, 2018. - 26tr. ; 20.5cm. - (Kĩ năng - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ556B
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033709-33710
20/. Đừng chơi gian nhé, mái vàng = Don't cheat, Gold Chick / Lời: Khánh Tuệ, Ngọc Anh ; Minh họa:
Phạm Thùy Như. - H. : Văn học, 2018. - 26tr. ; 20.5cm. - (Kĩ năng - Song ngữ)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018571-18572
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033711-33712
21/. ELLCHIRO ODA. One piece. - H.: Kim Đồng. - 18cm
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T.81 : "Cùng đến thăm ngài Nekomamushi". - 2018. - 204tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018352-18353
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033549-33550
22/. ELLCHIRO ODA. One piece. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.77 : "Nụ cười". - 2018. - 228tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018348-18349
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033545-33546
23/. ELLCHIRO ODA. One piece. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.76 : "Tiến lên đi đừng ngại". - 2018. - 216tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018350-18351
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033543-33544
24/. ELLCHIRO ODA. One piece. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.80 : "Tuyên ngôn về thời đại". - 2018. - 228tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018354-18355
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033547-33548
25/. ETSUKO YAMAMOTO. Cô ơi, em quên làm bài tập rồi! / Etsuko Yamamoto, Makiko Sato ; Thư
Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 98tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/C450-Ơ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018561-18562
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033615-33616
26/. GOSHO AOYAMA. Magic Kaito : Truyện tranh / Gosho Aoyama ; Thảo Aki dịch. - H.: Lim Đồng. 18cm
T.5. - 2018. - 188tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/M102-I
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033589-33590
27/. GOSHO AOYAMA. Thám tử lừng danh Conan / Aoyama Gosho. - cm
T.57. - 2017. - 184tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên)
Ký hiệu môn loại: 895.63/TH104T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.010349-10350
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033555-33556
28/. HAI MƯƠI. Lớn lên sẽ khác / Hai Mươi. - H. : Văn học, 2018. - 208tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/L464L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040585
Kho Mượn: MV.060388-60389
Kho lưu động: LD.025152-25153
29/. HAN XU. Cô bé quàng khăn đỏ không thấy đường : Truyện tranh / Han Xu ; Phan Lan dịch. - H. :
Kim Đồng, 2017. - 49tr. : Tranh màu ; 24cm
Tóm tắt: Cuộc hành trình vừa quen mà vừa lạ. Vẫn là câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ
băng qua khu rừng để đi thăm bà. Nhưng cô bé này lại bị mù và sói xám xấu xa thì đang ẩn mình ngay
trong khu rừng kia.
Ký hiệu môn loại: 895.73/C450B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.010339-10340
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033679-33680
30/. HIDEAKI SORACHI. Gintama / Hideaki Sorachi. - cm
T.12 : Kiên trì mài hảo kiếm. - 2018. - 192tr.: hình vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/G311T
Kho lưu động: LDTN.018582-18583
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033591-33592
31/. Hồ sơ one piece green: Secret pieces : Truyện tranh / Eiichiro Oda ; Thuý Kim dịch. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 394tr. : tranh vẽ ; 18cm. - (Dành cho lứa tuổi 15+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/H450S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018346-18347
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031252-31253
32/. JIMMY LIAO. Vầng trăng quên lãng / Jimmy Liao ; Phiêu dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 120tr. :
tranh vẽ ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/V122T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033789-33790
33/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.33 : Trận đấu cổ đại!!. - 2017. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033535-33536
34/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.34 : Kẻ thống trị bóng đêm!!. - 2017. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033537-33538
35/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.36 : Tà thần tái thế!!. - 2017. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033539-33540
36/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.37 : Tên của Hoàng đế!!. - 2017. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033541-33542
37/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.29 : Osiris VS. Obelisk!. - 2017. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033529-33530
38/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.31 : Hành trình của mỗi người!!. - 2017. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033531-33532
39/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.32 : Báu vật ngàn năm. - 2017. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033533-33534
40/. KIM TAM LONG. Mặt nạ trắng : Tiểu thuyết / Kim Tam Long. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 456tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M118N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010701
Kho Mượn: MV.060445-60446
41/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033557-33558
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42/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033559-33560
43/. LAGERCRANTZ, ROSE. Cuốn sách của Dani / Rose Lagercrantz ; Minh hoạ: Eva Eriksson ;
Hoàng Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 148tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tình bạn trong sáng)(Dành cho
lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/C517S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018488-18489
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033637-33638
44/. LAGERCRANTZ, ROSE. Hẹn gặp bạn ngày vui / Rose Lagercrantz ; Minh hoạ: Eva Eriksson ;
Minh Hòa dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 148tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tình bạn trong sáng)(Dành cho lứa
tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/H203G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018482-18483
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033631-33632
45/. LAGERCRANTZ, ROSE. Kì nghỉ hè trên đảo / Rose Lagercrantz ; Minh hoạ: Eva Eriksson ; Minh
Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 107tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tình bạn trong sáng)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/K300N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018486-18487
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033635-33636
46/. LAGERCRANTZ, ROSE. Kí ức hạnh phúc nhất / Rose Lagercrantz ; Minh hoạ: Eva Eriksson ;
Hoàng Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 118tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tình bạn trong sáng)(Dành cho
lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/K300U
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018484-18485
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033633-33634
47/. LAGERCRANTZ, ROSE. Trái tim tớ đang cười / Rose Lagercrantz ; Minh hoạ: Eva Eriksson ;
Minh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tình bạn trong sáng)(Dành cho lứa
tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 839.73/TR103T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018490-18491
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033639-33640
48/. LÊ CÔNG SƠN. Răng mà thương mà nhớ : Tạp bút / Lê Công Sơn. - H. : Nxb. Hội nhà văn,
2018. - 219tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/R116M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040580
Kho Mượn: MV.060301-60302
49/. LÊ ĐỖ QUỲNH HƯƠNG. Yên : Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 267tr. ; 20.5cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/Y603
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040559
Kho Mượn: MV.060325-60326
Kho lưu động: LD.025474-25475
50/. Lời nhắn nhủ của mẹ / Sao Bùi, Nguyễn Thị Thu Huyền, Xuân Quỳnh... ; Đặng Thiên Sơn tuyển
chọn. - H. : Thanh Niên, 2018. - 188tr. ; 21cm. - (Lặng nghe cuộc sống)
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/L462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040535
Kho Mượn: MV.060319-60320
Kho lưu động: LD.025446-25447
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51/. LƯU ĐỒNG. Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn : Tiểu thuyết / Lưu Đồng ; Mỹ Linh dịch. - H.: Văn
học. - 21cm
T.1. - 2018. - 423tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/V452V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040573
52/. LÝ THÀNH PHƯƠNG. Giấc mơ xứ Mỹ / Lý Thành Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 358tr.
; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803/GI-119M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040575
Kho Mượn: MV.060428-60429
Kho lưu động: LD.025487-25488
53/. MẠC LY. Trận Thư Hùng : Dành cho lứa tuổi 10+ / Mạc Ly. - H. : Kim Đồng, 2018. - 118tr. ; 21cm.
- (Văn học tuổi hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR121T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018514-18515
54/. MATO. Những người bạn tròn xòe : Hũ mứt lúc lắc / Mato ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 28tr. : tranh màu ; 20.5cm. - (Dành cho lứa tuổi 3+)
Ký hiệu môn loại: 843/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018578-18579
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033651-33652
55/. MATO. Những người bạn tròn xòe : Qủa của trời / Mato ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 28tr. : tranh màu ; 20.5cm. - (Dành cho lứa tuổi 3+)
Ký hiệu môn loại: 843/NH556N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018580-18581
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033653-33654
56/. Mây trên đầu nắng trên cao / Nguyễn Vĩnh Nguyên, Đỗ Trí Dũng, Uông Triều.... - H. : Hồng Đức,
2017. - 222tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230804/M126T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038890
Kho Mượn: MV.057102-57103
Kho lưu động: LD.020663-20664, LD.024488-24489, LD.025484
57/. MIZUHO HIRAYAMA. Anh từng hứa sẽ không quên : Tiểu thuyết / Mizuho Hirayama ; Như Nữ
dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 304tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/A107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040565
Kho Mượn: MV.060415-60416
58/. NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU. Vườn xưa dạo bước / Nguyễn Đông Triều, Phan Mạnh Hùng. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 461tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các tác giả nghiên cứu về những hiện tượng văn học, di tích
lịch sử, văn hoá đa dạng trên vùng đất phía Nam của Tổ quốc như: Cổ đình Đức Thắng và vùng đất
Phan Thiết, di sản văn hoá Hán Nôm tiêu biểu, một số tư liệu văn học Hán Nôm ở miền Tây Nam Bộ,
tản mạn về truyện thơ Nôm bình dân, văn tế Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Khuyến và tâm sự của nhà
nho lỗi thế...
Ký hiệu môn loại: 895.92209/V560X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010700
Kho Mượn: MV.060443-60444
59/. NGUYỄN THÁI HẢI. Bầy nai tăng tăng trên đồng cổ : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thái Hải. Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 191tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B126N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018460-18461
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033585-33586
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60/. 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 lưu động: LD.025499-25500
61/. Người chở yêu thương / Phan Mai Như Nhã, Ngô Diệp, Hoàng Thanh Thuỷ... ; Đặng Thiên Sơn
tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2018. - 188tr. ; 21cm. - (Lặng nghe cuộc sống)
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NG558C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025448-25449
62/. NHI HEXE. Không có hoàng đạo / Nhi Hexe. - H. : Thế giới, 2018. - 165tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/KH455C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040564
Kho Mượn: MV.060413-60414
63/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus: Ngày buồn ngắn chẳng tày gang / Sven Nordqvist ;
Huong Bergstrom dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018586-18587
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033691-33692
64/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus: Kế đuôi cáo / Sven Nordqvist ; Huong Bergstrom dịch. H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018584-18585
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033693-33694
65/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus: Gáy hoài khổ lắm gáy mãi / Sven Nordqvist ; Huong
Bergstrom dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018588-18589
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033695-33696
66/. Nụ hôn trong lòng tay / Blue Bean, Xuân Tiến, Quỳnh Nguyễn.... - H. : Kim Đồng, 2018. - 131tr. :
tranh vẽ ; 19cm. - (Quà tặng trái tim)
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/N500H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018496-18498
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033593-33594
67/. PHẠM HỒNG ANH. Có một người vẫn đợi / Phạm Hồng Anh. - H. : Dân trí, 2018. - 220tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/C400M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040588
Kho Mượn: MV.060392-60393
Kho lưu động: LD.025493-25494
68/. PHAN THUÝ HÀ. Qua khỏi dốc là nhà / Phan Thuý Hà. - H. : Kim Đồng, 2018. - 279tr. : tranh vẽ ;
19cm
Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.9223/QU100K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040603
Kho Mượn: MV.060374-60375
Kho lưu động: LD.025438-25439
69/. 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
70/. RAXU NGUYỄN. Nỗi buồn màu xanh lá : Tập truyện ngắn / Raxu Nguyễn. - H. : Lao động, 2017.
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280tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/N452B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038907
Kho Mượn: MV.057132-57133
Kho lưu động: LD.025485-25486
71/. SANSDOR, MÁRAI. Những ngọn nến cháy tàn : Tiểu thuyết / Márai Sansdor ; Giáp Văn Chung
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 208tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 894.51133/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040548
Kho Mượn: MV.060350-60351
Kho lưu động: LD.025462-25463
72/. SHELDON, SIDNEY. Hãy kể giấc mơ của em : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Trần Hoàng
Cương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 387tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Tell me your dream
Ký hiệu môn loại: 813.54/H112K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040531
Kho Mượn: MV.060313-60314
Kho lưu động: LD.025416-25417
73/. STEINBECK, JOHN. Phố Cannery Row : Tiểu thuyết / John Steinbeck ; Phạm Văn dịch. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 226tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/PH450C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040562
Kho Mượn: MV.060409-60410
Kho lưu động: LD.025480-25481
74/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.12. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi 18+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060376-60377
Kho lưu động: LD.025440-25441
75/. Câu chuyện tình tôi!! : Truyện tranh / Hoạ sĩ: Aruko ; Nguyên tác: Kazune Kawahara ; Hitokiri dịch.
- H.: Kim Đồng. - 21cm
T.1. - 2018. - 175tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi 15+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/C125C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018450-18451
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033553-33554
76/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.1. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018356-18357
77/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.10. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018374-18375
78/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.11. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018376-18377
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79/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.12. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018378-18379
80/. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi,
Mokey King. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.12 : Kẻ mạnh. - 2018. - 208tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033561-33562
81/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.13. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018380-18381
82/. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi,
Mokey King. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.13 : Tế bào quái nhân. - 2018. - 208tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033563-33564
83/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.14. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018382-18383
84/. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi,
Mokey King. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.14 : Bên bờ tuyệt vọng. - 2018. - 208tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033565-33566
85/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.15. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018384-18385
86/. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi,
Mokey King. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.15 : Những kẻ trong bóng tối. - 2018. - 208tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033567-33568
87/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.16. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018386-18387
88/. One punch man : Truyện tranh / Nguyên tác: One ; Tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi,
Mokey King. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.16 : Toàn lực. - 2018. - 208tr.: tranh vẽ. - (Sách dành cho lứa tuổi 16+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033569-33570
89/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.17. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018388-18389
90/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.18. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018390-18391
91/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.19. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018392-18393
92/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.2. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018358-18359
93/. Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn : Tiểu thuyết / Lưu Đồng ; Mỹ Linh dịch. - H.: Văn học. - 21cm
T.2. - 2018. - 351tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/V452V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040574
94/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.20. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018394-18395
95/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.21. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018396-18397
96/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.22. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018398-18399
97/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.223 : Gia tài bí mật. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018452-18455
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033587-33588
98/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.23. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Trang 23
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Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018400-18401
99/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.24. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018402-18403
100/. Hunter x Hunter : Truyện tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ dịch. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.24. - 2018. - 213tr.. - (Sách dành cho lứa tuổi 16)
Ký hiệu môn loại: 895.63/H513X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018448-18449
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033551-33552
101/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.26. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018404-18405
102/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.27. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018406-18407
103/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.28. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018408-18409
104/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.29. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018410-18411
105/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.3. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018360-18361
106/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.30. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018412-18413
107/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.31. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018414-18415
108/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
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T.32. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018416-18417
109/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.32. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018318-18319
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033053-33054
110/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.33. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018418-18419
111/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.33. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018320-18321
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033055-33056
112/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.34. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018420-18421
113/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.34. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018322-18323
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033057-33058
114/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.35. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018422-18423
115/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.35. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018324-18325
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033059-33060
116/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.36. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018424-18425
117/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.36. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Trang 25
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Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018326-18327
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033061-33062
118/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.37. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018426-18427
119/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.37. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018328-18329
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033063-33064
120/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.38. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018428-18429
121/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.38. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018330-18331
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033065-33066
122/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.39. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018430-18431
123/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.39. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018332-18333
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033067-33068
124/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.4. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018362-18363
125/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.40. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018432-18433
126/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.40. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018334-18335
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033069-33070
127/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.41. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018434-18435
128/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.42. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018436-18437
129/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.42. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018336-18337
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033073-33074
130/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.44. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018438-18439
131/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.45. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018440-18441
132/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.48. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018338-18339
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033081-33082
133/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.49. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018340-18341
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033083-33084
134/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.5. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018364-18365
135/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.50. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018342-18343
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033085-33086
136/. Pokémon đặc biệt 2018 / Lơi: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp
dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.51. - 2018. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018344-18345
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032628, TN.033087
137/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.6. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018366-18367
138/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.7. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018368-18369
139/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.8. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018370-18371
140/. Tý quậy : Truyện tranh / Đào Hải. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.9. - 2018. - 163tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018458-18459
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033583-33584
141/. Doraemon 2018 : Chú mèo máy đến từ tương lai : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang
Hồng, Hồng Trang. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.9. - 2018. - 192tr.: tranh vẽ. - (Tranh truyện dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 895.63/D434A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018372-18373
142/. TẠ ANH THƯ. Người có sẵn lòng mang vết thương? / Tạ Anh Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn
hóa Văn nghệ, 2018. - 116tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/NG558C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040605
Kho Mượn: MV.060380-60381
Kho lưu động: LD.025444-25445
143/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033781-33782
144/. THOMAS, HARDY. Trở lại cố hương / Hardy Thomas ; Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 558tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 823/TR460L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010702
145/. Thứ tuyệt hảo nhất trần đời = The most magnificent thing : Ngụ ngôn về điều tưởng là hỏng bét :
Truyện tranh / Kể, vẽ: Ashley Spires ; Đồng Linh dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 863/TH550T
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018563-18564
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033765-33766
146/. Tiếp cận văn học Châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại = Asian literatures read through
modern Western theories / David Damrosch, Stephen Owen, Karen Thornber... ; Trần Hải Yến b.s.. H. : Khoa học xã hội, 2017. - 795tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học
Tóm tắt: Gồm các bài tham luận tại Hội thảo quốc tế về "Tiếp cận văn học châu Á từ lý thuyết
phương Tây hiện đại" tập trung nghiên cứu vào hai vấn đề: Nhìn lại những kinh nghiệm tiếp nhận và
vận dụng lý thuyết phương Tây vào khu vực văn học châu Á; tiếp tục và làm thế nào để tiếp tục những
thử nghiệm nghiên cứu cụ thể
Ký hiệu môn loại: 895/T307C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010697
147/. TOMIHIKO MORIMI. Truyền kỳ phòng bốn chiếu rưỡi = The tatami galaxy / Tomihiko Morimi ;
Nguyễn Dương Quỳnh dịch ; Đỗ Nguyên h.đ.. - H. : Thế giới, 2018. - 473tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/TR527K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040602
Kho Mượn: MV.060372-60373
Kho lưu động: LD.025436-25437
148/. TRẦN THỊ HOA LÊ. Văn học trào phúng Việt Nam thời trung đại / Trần Thị Hoa Lê. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 386tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát về văn học trào phúng Việt Nam thời trung đại trong quan niệm xưa nay;
trình bày cơ sở hình thành văn học trào phúng Việt Nam; tiếng cười trào phúng trong văn học thế kỉ XIII
- giữa thế kỉ XIX; thơ trào phúng nửa cuối thế kỉ XIX cùng hai phong cách trào phúng lớn
Ký hiệu môn loại: 895.9227109/V115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010696
149/. 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
150/. TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN. Khu rừng bánh kem / Trương Huỳnh Như Trân ; Minh hoạ: Lê
Du Yên. - H. : Kim Đồng, 2018. - 123tr. : tranh vẽ ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/KH500R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018456-18457
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033581-33582
151/. TRƯƠNG THANH THÙY. Những màu cánh thiên thần : Tiểu thuyết / Trương Thanh Thùy. - H. :
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
152/. Tuyển tập Hoàng Ngọc Phách : Theo ấn bản đầu do NXB. Văn học thực hiện năm 1989 /
Nguyễn Huệ Chi sưu tầm, b.s., giới thiệu. - H. : Văn học, 2018. - 308tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.922332/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010714
Kho Mượn: MV.060462-60463
153/. Up - Vút bay : Truyện tranh / Tranh, lời: Nhóm tác giả và họa sĩ Disney ; Mai Quyên dịch. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 100tr. : tranh màu ; 24cm. - (Truyện tranh màu đồng hành với phim hoạt hình. Dành
cho lứa tuổi 6+)
Tóm tắt: Văn học thiếu nhi
Ký hiệu môn loại: 813/U521V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033779-33780
Trang 29

- Thư mục thông báo sách mới
154/. VÕ THU HƯƠNG. Miền nhớ : Tản văn / Võ Thu Hương. - H. : Văn học, 2018. - 200tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/M305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040547
Kho Mượn: MV.060348-60349
Kho lưu động: LD.025460-25461
155/. VŨ THỊ HUYỀN TRANG. Bình yên bóng mẹ : Tản văn / Vũ Thị Huyền Trang. - H. : Kim Đồng,
2018. - 125tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B312Y
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033619-33620
156/. WATARU WATARI. Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên sai lầm / Wataru Watari ;
Ponkan minh họa ; Thảo Aki dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn. - 2000cm
T.4. - 2018. - 362tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/CH527T
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060370-60371
Kho lưu động: LD.025434-25435
157/. YIYUN LI. Chốn cô độc của linh hồn : Tiểu thuyết / Yiyun Li ; Khánh Trang dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 344tr. ; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Kinder than solitude
Ký hiệu môn loại: 895.136/CH454C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010694
158/. YUDIN NGUYỄN BÍCH TRÂM. Tự thú của bà mẹ mê bóng đá / Yudin Nguyễn Bích Trâm. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 91tr. : tranh vẽ ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040530
Kho Mượn: MV.060311-60312
Kho lưu động: LD.025414-25415
159/. YUJI YUJI. Bạn gái vs. bạn thời thơ ấu / Yuji Yuji ; Llo minh họa ; An Yên dịch. - H.: Hà Nội. 18cm
T.1. - 2018. - 306tr.
Ký hiệu môn loại: 895.63/B105G
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060382-60383
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. CHU THUẤN THỦY. Ký sự phục dịch ở An Nam : An Nam cung dịch kỷ sự / Chu Thuấn Thủy ;
Vĩnh Sính dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 114tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách được ông viết trong khoảng thời gian từ năm 1654 đến 1658 (thời chúa
Nguyễn Phúc Tần), do vậy có nhiều sử liệu độc đáo, lối quan sát và nhận định về tình hình học thuật,
xã hội, chính trị của Đàng Trong thế kỷ XVII...
Ký hiệu môn loại: 959.70272/K600S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040546
Kho Mượn: MV.060344-60345
Kho lưu động: LD.025458-25459
2/. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những dấu ấn thời gian / S.t., b.s.: Nguyễn Trung Kiên, Thuỳ Linh,
Việt Trinh, Nguyễn Hoà. - H. : Văn hoá dân tộc, 2015. - 391tr. ; 27cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói chuyện, bài phỏng vấn và những chuyện kể về cuộc đời
và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó ôn lại những dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng
của Đại tướng
Ký hiệu môn loại: 959.704092/Đ103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010718
3/. 100 chuyện kể về những người nổi tiếng / Quốc Phong b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 284tr. ; 24cm. (Tri thức thế giới)
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Tóm tắt: Khi nói đến các danh nhân thế giới, chúng ta thường nói đến những thành tựu họ đạt
được, nhưng ít khi biết đến cuộc đời cũng như con đường đến thành công của họ. Thực tế, để có được
những thành công như những gì chúng ta đã thấy ngày nay, mỗi danh nhân lại phải trải qua những con
đường vất vả khác nhau... tuy vậy tựu trung ở họ, đó là niềm đam mê cống hiến, tinh thần làm việc hết
mình cho sự nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 920.02/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018508-18510
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033645-33646
4/. 100 chuyện kỳ lạ về các nước trên thế giới / Quốc Toản b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 220tr. ; 24cm. (Tri thức thế giới)
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ đưa các em vượt qua không gian và thời gian đến mọi nơi trên thế
giới, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, tìm hiểu các giá trị tinh hoa quý báu, thăm các danh lam thắng cảnh của
các nước trên thế giới. Qua đó, các em sẽ được nghe những câu chuyện thú vị, tìm hiểu nhiều hiện
tượng mới, phong tục tập quán kỳ lạ của các nước, giúp các em trở thành những trẻ em của thời đại
mới, có tầm hiểu biết rộng, nâng cao ý thức và tinh thần học tập cho các em.
Ký hiệu môn loại: 909/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018511-18513
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033647-33648
5/. NGUYỄN DUY OANH. Quân dân Nam Kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương (1859
- 1885) / Nguyễn Duy Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 321tr. : bản đồ ; 24cm
Thư mục: tr. 279-284. - Phụ lục: tr. 285-321
Tóm tắt: Lịch sử quân dân Nam Kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương qua các
giai đoạn: Từ năm 1859 đến năm 1862, sau Hoà ước 05-6-1862 đến khi mất luôn ba tỉnh miền Tây
Nam Kỳ năm 1867 và thời kỳ sau 1867 đến 1885
Ký hiệu môn loại: 959.703/QU121D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010703
Kho Mượn: MV.060447-60448
Kho lưu động: LD.025405-25406
6/. Đời tôi : Hồi tưởng & Suy ngẫm / Mikhail Gorbachev ; Phạm Hồng Anh dịch. - H.: Khoa học xã hội. 24cm
T.1. - 2018. - 580tr.
Tóm tắt: Trên con đường chính trị, nhất là ở cương vị nhà lãnh đạo cao nhất của Liên Xô, ông
cũng thể hiện mình là một nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới, với nhiều suy tư trăn trở về con đường cải
cách và phát triển đất nước, cũng như nhiều vấn đề vĩ mô của thế giới. Dù chỉ là những nhận định chủ
quan, nhưng thông điệp của ông không khỏi khiến độc giả phải suy ngẫm
Ký hiệu môn loại: 947.0854092/Đ452T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010724
7/. TRẦN NAM TIẾN. Nam Bộ dưới thời Chúa Nguyễn thế kỷ XVII - XVIII / Trần Nam Tiến. - H. : Khoa
học Xã hội, 2018. - 299tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất Nam Bộ trong tiến trình Ấn Độ hóa ở khu vực Đông Nam Á thời kỳ
cổ đại. Văn hóa chính trị Chúa Nguyễn trong việc mở mang lãnh thổ Đàng Trong. Chúa Nguyễn với
công cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất Mô Xoài thế kỷ XVII - XVIII
Ký hiệu môn loại: 959.7029/N104B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010690
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. LÝ THÀNH CƠ. Tuổi trẻ trong ví bạn mua được gì? / Lý Thành Cơ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn
hóa Văn nghệ, 2018. - 242tr. : ảnh ; 27cm
Tóm tắt: Tuổi trẻ trong ví, bạn mua được gì? kể lại hành trình của chính tác giả Lý Thành Cơ, từ
một cậu sinh viên năm 20 tuổi đã lao thân bôn ba kiếm tiền vì nhận thấy môi trường học và tấm bằng
chẳng tí mùi đời, đến ước mơ bay đến trời Âu để bắt đầu chuỗi ngày “xê dịch” không biết từ lúc nào đã
ăn sâu vào máu. Nhưng để có được những ngày tháng rong ruổi ấy, tác giả phải hy sinh không ít niềm
vui thích và dám vượt ra vùng an toàn của bản thân
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Ký hiệu môn loại: 915.04/T515T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010704
Kho Mượn: MV.060449-60450
2/. NHI PHAN. Bóng người trên cát / Nhi Phan. - H. : Văn hóa Văn nghệ, 2018. - 383tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách còn chia sẻ những câu chuyện cảm động về cuộc đời những nhân vật mà
tác giả có dịp gặp gỡ, tiếp xúc ở những điểm chuyển giao trong hành trình, như tại Kathmandu, sân bay
Novosibirsk, Naryn, hay ở những nơi tham quan bổ sung như công viên quốc gia Ala Archa, khu lăng
mộ Hàm Hương, lăng mộ Tần Tủy Hoàng, chợ đêm Tây An, chùa Bạch Mã...
Ký hiệu môn loại: 915.404/B431N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040576
Kho Mượn: MV.060295-60296
3/. PHẠM QUỲNH. Một tháng ở Nam Kỳ / Phạm Quỳnh ; Thu Hương khảo chú. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 157tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Mô tả về con người, văn hoá, phong tục tập quán, lịch sử, địa lý, hoạt động kinh tế...
vùng đất Nam Kỳ những năm 1918
Ký hiệu môn loại: 915.97/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040604
Kho Mượn: MV.060378-60379
Kho lưu động: LD.025442-25443
CHÍNH TRỊ
1/. Điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc và những tác động tới Liên
Bang Nga : Sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức (ch.b.), Nguyễn An Hà, Lê Thanh Vạn, Phan Anh
Dũng. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 380tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu
Tóm tắt: Cung cấp những quan điểm của Liên Bang Nga về việc điều chỉnh chiến lược và
phương thức phát triển mới của Trung Quốc ; Dự báo phát triển của Trung Quốc và những điều chỉnh
chính sách của Liên Bang Nga từ việc điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung
Quốc và một số dự báo tác động tới Liên Bang Nga, Mỹ và các khu vực từ các điều chỉnh chiến lược và
phương thức phát triển mới của Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 327.51047/Đ309C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038266
Kho Mượn: MV.060384-60385
2/. KAPLAN, ROBERT D.. Sự minh định của địa lý : Ghi chép / Kaplan, Robert D. ; Đào Đình Bắc
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 437tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The revenge of geography
Tóm tắt: Phân tích xung đột và sự lèo lái địa chính trị qua các giai đoạn lịch sử khác nhau từ
các nước lớn như Mỹ, Anh, Đức, Nga, Trung Quốc hay các nước nhỏ như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Israel...
Ký hiệu môn loại: 320.12/S550M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010698
3/. LEVER, PAUL. Cách của người Đức - Con đường từ Berlin đến EU = Berlin Rules - Europe and the
German way / Paul Lever ; Thanh Yên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 374tr. ;
21cm
Tóm tắt: Mang tới cho bạn đọc một cái nhìn xuyên suốt, toàn cảnh về nền kinh tế, cấu trúc
chính trị của nước Đức, đồng thời cung cấp một cái nhìn đa chiều về sức ảnh hưởng, thách thức và
những lựa chọn tiềm tàng của Đức đối với Liên minh châu Âu, đặc biệt khi Anh sắp rời khối liên minh
này Ký hiệu môn loại: 327.4304/C102C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040583
4/. So sánh các mô hình liên kết khu vực - Bài học cho ASEAN và gợi mở cho Việt Nam : Sách
chuyên khảo / Nguyễn An Hà (ch.b.), Nguyễn Quang Thuấn, Đặng Minh Đức.... - H. : Khoa học xã hội,
2017. - 458tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu, Thư mục: tr.
442- 458
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Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình liên kết khu vực, mô hình liên kết Liên
minh Châu Âu, mô hình liên kết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, mô hình liên kết khu vực mậu dịch
tự do Bắc Mỹ, một số so sánh, đánh giá các mô hình liên kết khu vực, bài học cho ASEAN và gợi mở
cho Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 327/S400S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040591
5/. Sổ tay công tác đảng viên 2017 - Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và những
vấn đề quan trọng đảng viên cần biết / Nguyễn Hữu Đại tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 368tr. ;
28cm
Ký hiệu môn loại: 324.2597071/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010711
6/. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018.
- 256tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
các báo cáo của Bộ Chính trị, các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá
XII Ký hiệu môn loại: 324.2597075/V115K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040594
Kho Mượn: MV.060400-60401
7/. Việt Nam - Campuchia 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác 1967 - 2017 : Hỏi - đáp / Hà Minh Hồng
(ch.b.), Lưu Văn Quyết, Phan Văn Cả.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 196tr. ;
21cm
Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ truyền thống và đương đại của hai
nước láng giềng liên sông liền biển Việt Nam - Campuchia, được trình bày dưới dạng hỏi-đáp giúp bạn
đọc dễ tiếp cận
Ký hiệu môn loại: 327.5970596/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040536
Kho Mượn: MV.060321-60322
Kho lưu động: LD.025450-25451
8/. Xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế : Thách thức, kinh nghiệm của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Phạm Minh Chính, Lưu Kỳ Bảo, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính
trị Quốc gia, 2017. - 232tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận về những thách thức mà Đảng Cộng sản Việt Nam và
Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gặp phải trong vấn đề xây dựng Đảng trong điều kiện hội nhập quốc
tế. Giới thiệu những kết quả quan trọng đã đạt được trong quá trình xây dựng Đảng tại Việt Nam cũng
như tại Trung Quốc hiện nay
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038636, VN.039230
Kho Mượn: MV.056582, MV.060427
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.
; 24cm
Tóm tắt: 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
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: Giới thiệu những câu chuyện kể về đức tính khiêm tốn của Bác...
Ký hiệu môn loại: 335.4346/B101H
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018576
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
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033713-33714
4/. Hướng dẫn học và ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho học viên các trường chính trị tỉnh
và sinh viên các trường đại học, cao đẳng nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Phước
Dũng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Tùng, Lê Thị Thanh Kiều, Nguyễn Quốc Trung. - H. : Chính trị Quốc
gia, 2018. - 267tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 263-264
Tóm tắt: Khái quát môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vận dụng thực tiễn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh trong một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư
tưởng Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 335.4346/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040534
Kho Mượn: MV.060317-60318
Kho lưu động: LD.025420-25421
KINH TẾ
1/. BÙI CHÍ TRUNG. Kinh tế báo chí : Sách chuyên khảo / Bùi Chí Trung. - H. : Chính trị Quốc gia,
2017. - 323tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 314-320
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chính về kinh tế báo chí như: các mô hình kinh doanh, kinh tế
báo chí trên nền tảng kỹ thuật số, hội tụ và đa phương tiện; kỹ năng phân tích thị trường và xây dựng
chiến lược kinh doanh, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh báo chí...
Ký hiệu môn loại: 338.47079/K312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039453
Kho Mượn: MV.058056-58057
Kho lưu động: LD.025430-25431
2/. Chính sách tỷ giá của Trung Quốc từ sau khi gia nhập WTO và hàm ý chính sách cho Việt Nam :
Sách chuyên khảo / Đặng Thị Phương Hoa (ch.b.), Phạm Thái Quốc, Trần Thị Hà, Vũ Đình Ánh. - H. :
Khoa học xã hội, 2017. - 307tr. : Hình vẽ ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
, Thư mục: tr. 296-307
Tóm tắt: Sơ lược những nghiên cứu về chính sách tỷ giá của Trung Quốc sau khi gia nhập
WTO. Tổng quan về chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc trước khi gia nhập WTO và chính sách
tỷ giá hối đoái của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO. Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đối với
nền kinh tế Trung Quốc và bài học cùng với một số hàm ý chính sách cho Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 332.4560951/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039300
Kho Mượn: MV.057757-57758
Kho lưu động: LD.025428-25429
3/. DETTER, DAG. Quản lý hiệu quả tài sản công : Sách tham khảo / Dag Detter, Stefan Fölster ;
Nhóm VEPR dịch ; H.đ.: Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. 335tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The public wealth of nations, Thư mục: tr. 327-335
Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm trong quản lý tài sản công của Thuỵ Điển và Singapore.
Chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của một số biện pháp quản lý tài sản công. Đưa ra một số biện pháp
để quản lý tài sản công hiệu quả nhất đối với nhiều quốc gia
Trang 34

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 336/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010699
Kho Mượn: MV.060433
4/. HILL, NAPOLEON. Giàu có đâu có khó / Napoleon Hill ; Vương Bảo Long dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 266tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc khám phá 17 nguyên tắc vàng của Napoleon Hill – những
nguyên tắc đã được kiểm chứng qua thời gian, mang lại sự giàu có cho hàng triệu người, và nay sẽ
mang lại sự giàu có cho bạn: 1. Xác định mục đích. 2. Phối hợp trí tuệ. 3. Vận dụng niềm tin....

Ký hiệu môn loại: 332.02401/GI-111C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040529
Kho Mượn: MV.060307-60308
Kho lưu động: LD.025410-25411
5/. NINH THỊ MINH TÂM. Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện
nay / Ninh Thị Minh Tâm, Lê Ngự Bình. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 167tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 150-152. - Thư mục: tr. 153-162
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa và hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh
nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong những năm tới
Ký hiệu môn loại: 338.709597/H309Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040593
Kho Mượn: MV.060398-60399
Kho lưu động: LD.020405-20406
6/. ROTH, ALVIN E.. Ai được gì và tại sao / Alvin E. Roth ; Đặng Xuân Tùng dịch. - H. : Tri thức ;
Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 402tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Who gets what and why
Tóm tắt: Đưa ra lý thuyết mới về thị trường ghép đôi, chỉ ra cách các thị trường vận hành và thất
bại như thế nào, và cách có thể xây dựng những thị trường hiệu quả hơn
Ký hiệu môn loại: 330.0151166/A103Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040586
PHÁP LUẬT
1/. Quy định mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng / Nguyễn Hữu Đại hệ
thống. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 394tr. ; 28cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: Phần thứ nhất. Luật ngân hàng, luật các tổ chức tín
dụng và trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ngân hàng. Phần hai. Quy định về tỷ lệ an toàn vốn
đối với ngân hàng tổ chức tín dụng. Phần ba. Hướng dẫn mới nhất về lãi suất cho vay, dịch vụ thanh
toán...
Ký hiệu môn loại: 346.5970823/QU600Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010712
2/. VŨ THỊ HỒNG YẾN. Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự
năm 2015 : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Hồng Yến. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 187tr. ; 21cm
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp. Trình bày pháp
luật về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp. Đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về tài
sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp
Ký hiệu môn loại: 346.5970437/T103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040571
Kho Mượn: MV.060403-60404
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. 72 kế của quỷ cốc tiên sinh / Hồng Khánh b.s.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 204tr. ; 24cm
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ĐTTS ghi: Thất thập nhị kế của Quỷ Cốc Tử
Tóm tắt: Quỷ Cốc Tử theo sách Đông Chu liệt quốc, hạo tên là Vương Hủ bạn thân của Tôn Vũ
và Mặc Địch. Từ khi ông về ẩn cư ở Quỷ Cốc, đất Dương Thành thuộc địa phận nhà Chu, được người
đời xưng tụng là Quỷ Cốc tiên sinh. Tư tưởng của ông thiên về âm đạo, có phần giống tư tửơng của Lão
Tử. Tuy vậy,cho tới ngày nay các học giả vẫn chưa khảo chứng được tiểu sử của ông một cách chính
xác. Lai lịch của ông huyền ảo như chính danh hiệu của ông. Có người còn cho rằng sách Quỷ Cốc Tử
là ngụy thư, nhưng dù phải hay không thì tư tưởng trong sách Quỷ Cốc Tử vẫn có một ảnh hưởng rộng
lớn đối với các học phái như Tung Hoành gia, Pháp gia và Binh Pháp gia về sau...
Ký hiệu môn loại: 355.420951/B112M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.025396
2/. ĐÀO VŨ MINH. Quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ : Lý luận và thực tiễn / Đào Vũ Minh. H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 355tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thẩm quyền, nhu cầu và thủ tục xây dựng, ban
hành quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ; yêu cầu đối với quyết định quản lý nhà nước Chính
phủ và hậu quả khi không tuân thủ các yêu cầu này
Ký hiệu môn loại: 352.301/QU605Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040572
3/. 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
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. Một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực biên giới Việt - Trung / Nguyễn Thị Phương Hoa
(ch.b.), Nguyễn Đình Liêm, Phạm Bích Ngọc. - H. : Khoa học Xã hội, 2018. - 275tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hn lâm Khoa học xấ hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Trung Quốc
Tóm tắt: Trình bày các giải pháp, ứng phó về một số vấn đề an ninh phi truyền thống ở khu vực
biên giới Việt - Trung
Ký hiệu môn loại: 363.095/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040592
Kho Mượn: MV.060396-60397
Kho lưu động: LD.024867-24868
GIÁO DỤC
1/. AYMONIER, ETIENNE FRANCOIS. Chính sách giáo dục tại nam kỳ cuối thế kỷ 19 / Etienne
Francois Aymonier, Emile Roucoules ; Lại Như Bằng dịch và chú giải. - H. : Thế giới, 2018. - 254tr. ;
21cm
Tóm tắt: Trong sách này, chúng tôi xin giới thiệu hai tập tài liệu của người Pháp, chia làm hai
phần, phản ánh cuộc tranh luận, cùng những bước đầu của việc phát triển chữ quốc ngữ tại xứ ta. Phần
I: “Quốc ngữ” hay “Pháp - Á”?. Phần II: Nam Kỳ, 30 năm giáo dục và đào tạo thời chiến tranh chinh
phục
Ký hiệu môn loại: 379.5977/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040541
Kho Mượn: MV.060335-60336
2/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Có vi khuẩn tốt không? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng Phương
Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016876-16877
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033657-33658
3/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai khiến da tớ ngứa ngáy? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng
Phương Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016884-16885
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033663-33664
4/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai khiến vết thương tớ nhức nhối? / Buke Buke ; Dịch:
Hoàng Phương Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016878-16879
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033659-33660
5/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai là thủ phạm gây sâu răng? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng
Phương Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016882-16883
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033655-33656
6/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai khiến tớ hắt xì? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng Phương Thúy.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016880-16881
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033661-33662
7/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033721-33722
8/. Những bài học an toàn cùng Gấu Mila - Tớ sẽ không lề mề nữa! / 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033723-33724
9/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Biết ơn : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ; Nguyễn Thị
Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. - (Dành cho trẻ
em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Gratitude
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018598, LDTN.018607
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033733-33734
10/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Đáng tin cậy : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ; Nguyễn
Thị Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. - (Dành cho
trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Dependability
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018605-18606
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033741-33742
11/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Khiêm nhường : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ;
Nguyễn Thị Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. (Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Humility
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Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018599-18600
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033735-33736
12/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Kiên trì : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ; Nguyễn Thị
Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. - (Dành cho trẻ
em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Perseverance
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018601-18602
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033737-33738
13/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Lịch sự và tôn trọng : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ;
Nguyễn Thị Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. (Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Respect
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018596-18597
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033731-33732
14/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Tinh thần trách nhiệm : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ;
Nguyễn Thị Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. (Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Responsibility
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018608-18609
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033743-33744
15/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Trung thực : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ; Nguyễn
Thị Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. - (Dành cho
trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Honesty
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018592-18593
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033727-33728
16/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Tử tế : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ; Nguyễn Thị
Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. - (Dành cho trẻ
em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Kindness
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018603-18604
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033739-33740
17/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Vị tha và trắc ẩn : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ;
Nguyễn Thị Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. (Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Compassion
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018590-18591
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033725-33726
18/. PRESS, DOLPHIN. Bé học lễ giáo: Yêu thương : Song ngữ Anh - Việt / Dolphin Press ; Nguyễn
Thị Thanh Thảo biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 16tr. ; 24cm. - (Dành cho
trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi)
Tên sách tiếng Anh: Love
Ký hiệu môn loại: 372/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018594-18595
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033729-33730
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19/. STRACK, EMMA. Giống mà không giống : Những cặp đôi chớ nên nhầm lẫn / Emma Strack,
Guillaume Plantevin ; Ngô Hữu Long dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 132tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26cm. (Dành cho lứa tuổi 9+)
Tên sách tiếng Pháp: Choutte ou hibou?
Tóm tắt: Giúp các em phân biệt gần 60 cặp sự vật, hiện tượng dễ nhầm lẫn theo chủ đề về
động vật, thực phẩm, địa lí, trang phục, cơ thể người... qua những đặc điểm riêng biệt của chúng như
sự khác nhau giữa rắn lục và rắn ráo, cú lợn và cú mèo, muồm muỗm và châu chấu...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-455M
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033699-33700
20/. Vui học tiếng Anh cùng trẻ / Mariko Shimizu ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.1. - 2018. - 105tr.: hình vẽ. - (Đừng ngại nếu bạn không giỏi tiếng Anh)
Ký hiệu môn loại: 372.21/V510H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033627-33628
21/. Vui học tiếng Anh cùng trẻ / Mariko Shimizu ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. 21cm
T.2. - 2018. - 105tr.: hình vẽ. - (Đừng ngại nếu bạn không giỏi tiếng Anh)
Ký hiệu môn loại: 372.21/V510H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033629-33630
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Tô
Trung Thành (ch.b.), Bùi Trinh, Nguyễn Thị Thanh Huyền.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 210tr. :
bảng, sơ đồ ; 21cm
Thư mục: tr. 202-208
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu về cán cân thương mại. Tổng quan
và các yếu tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam. Giải pháp hướng tới cân bằng cán cân
thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 382.1709597/H561T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038364
Kho Mượn: MV.060425-60426
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,
2018. - 19tr. : tranh màu ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/C450T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033707-33708
2/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033719-33720
3/. Ngụ ngôn thế giới hay nhất / Michael Morpurgo tuyển chọn ; Võ Quang Phát dịch. - H.: Kim Đồng. 25cm
T.1. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 3+)
Ký hiệu môn loại: 398.24/NG500N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033785-33786
4/. Ngụ ngôn thế giới hay nhất / Michael Morpurgo tuyển chọn ; Võ Quang Phát dịch. - H.: Kim Đồng. 25cm
T.2. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 3+)
Ký hiệu môn loại: 398.24/NG500N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033787-33788
Trang 39

- Thư mục thông báo sách mới
5/. 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 Thiếu Nhi Mượn: TN.033783-33784
6/. Truyện cổ tích hay nhất về lòng hiếu thảo / Chí Thành biên soạn. - H. : Lao động, 2018. - 199tr. ;
19cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018554-18555
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033611-33612
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. Cùng bay với bong bóng : Truyện tranh / Bao Dong Ni b.s. ; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 25tr. ; 21cm. - (Nhà khoa học nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Ký hiệu môn loại: 001/C513B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018542-18543
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033683-33684
2/. GIAI VĂN. Tuyển chọn kiến thức không dạy trong nhà trường / Giai Văn ; Trần Giang Sơn dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 262tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách dưới đây được viết dành cho những người đang theo đuổi nghề dạy học
cao quý. Đó có thể là những nghiên cứu về giáo dục hiện đại, các kinh nghiệm giảng dạy thực tế của
các giáo viên giỏi và được học trò yêu quý hay cách khắc phục sự bất bình đẳng để giúp học sinh học
tập tốt hơn. Văn phong của chúng đều tương đối gần gũi, nhẹ nhàng và dễ đọc. Cuốn sách này chỉ ra
rằng một trong những nguyên nhân khiến nền giáo dục phát triển: giáo viên cần được tuyển chọn hết
sức khắt khe. Cách duy nhất để nghiêm túc về giáo dục là lựa chọn giáo viên có trình độ cao, những
người giỏi nhất và thông minh nhất trong mỗi thế hệ
Ký hiệu môn loại: 001/T527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040569
Kho Mượn: MV.060423-60424
Kho lưu động: LD.025482-25483
3/. HINKLER. 365 thí nghiệm kì thú / Hinkler ; Trương Võ Hữu Thiên dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.1. - 2018. - 28tr.: minh họa. - (Khám phá Stem)
Tóm tắt: Bộ sách 365 thí nghiệm kì thú trình bày những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô
cùng thú vị. Đây là những thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018620-18621
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033755-33756
4/. HINKLER. 365 thí nghiệm kì thú / Hinkler ; Trương Võ Hữu Thiên dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.5. - 2018. - 28tr.: minh họa. - (Khám phá Stem)
Tóm tắt: Bộ sách 365 thí nghiệm kì thú trình bày những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô
cùng thú vị. Đây là những thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018626-18627
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033761-33762
5/. HINKLER. 365 thí nghiệm kì thú / Hinkler ; Trương Võ Hữu Thiên dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.4. - 2018. - 28tr.: minh họa. - (Khám phá Stem)
Tóm tắt: Bộ sách 365 thí nghiệm kì thú trình bày những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô
cùng thú vị. Đây là những thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018624-18625
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033759-33760
6/. HINKLER. 365 thí nghiệm kì thú / Hinkler ; Trương Võ Hữu Thiên dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.3. - 2018. - 28tr.: minh họa. - (Khám phá Stem)
Trang 40

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Bộ sách 365 thí nghiệm kì thú trình bày những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô
cùng thú vị. Đây là những thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018628-18629
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033763-33764
7/. HINKLER. 365 thí nghiệm kì thú / Hinkler ; Trương Võ Hữu Thiên dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.2. - 2018. - 28tr.: minh họa. - (Khám phá Stem)
Tóm tắt: Bộ sách 365 thí nghiệm kì thú trình bày những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô
cùng thú vị. Đây là những thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/B100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018622-18623
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033757-33758
8/. HINKLER. 101 thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời : Càng trải nghiệm - càng thông minh / Hinkler ;
Tống Vũ Thân Dân dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.5. - 2018. - 44tr.: tranh màu
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô cùng thú vị. đây là những
thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018618-18619
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033753-33754
9/. HINKLER. 101 thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời : Càng trải nghiệm - càng thông minh / Hinkler ;
Tống Vũ Thân Dân dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.4. - 2018. - 44tr.: tranh màu
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô cùng thú vị. đây là những
thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018616-18617
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033751-33752
10/. HINKLER. 101 thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời : Càng trải nghiệm - càng thông minh / Hinkler ;
Tống Vũ Thân Dân dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.2. - 2018. - 44tr.: tranh màu
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô cùng thú vị. đây là những
thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018612-18613
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033747-33748
11/. HINKLER. 101 thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời : Càng trải nghiệm - càng thông minh / Hinkler ;
Tống Vũ Thân Dân dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.3. - 2018. - 44tr.: tranh màu
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô cùng thú vị. đây là những
thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018614-18615
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033749-33750
12/. HINKLER. 101 thí nghiệm tuyệt vời ông mặt trời : Càng trải nghiệm - càng thông minh / Hinkler ;
Tống Vũ Thân Dân dịch. - H.: Giáo dục. - 26cm
T.1. - 2018. - 44tr.: tranh màu
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những thí nghiệm khoa học đơn giản mà vô cùng thú vị. đây là những
thí nghiệm sẽ mang đến cho các em sự ngạc nhiên và thích thú
Ký hiệu môn loại: 001/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018610-18611
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033745-33746
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13/. Xứ sở của những con số : Thế giới qua hơn 2000 sự thật giật mình / Steve Martin, Clive Gifford,
Marianne Taylor ; Minh hoạ: Andrew Pinder ; Vũ Hải dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 128tr. : tranh màu ;
30cm. - (Dành cho trẻ em)
Tóm tắt: Chứa đựng những sự kiện và số liệu từ thế giới động vật đến các cuộc phiêu lưu, đồ
ăn thức uống, thời trang, cướp biển, các hành tinh và nhiều điều hơn nữa
Ký hiệu môn loại: 031.02/X550S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033697-33698
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. TRẦN ĐẠI QUANG. Không gian mạng tương lai và hành động : Lưu hành nội bộ / Trần Đại
Quang. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 207tr. ; 20.5cm
Tóm tắt: Quyển sách phân tích các vấn đề trọng yếu trên không gian mạng, cũng như tác động
của chúng đối với an ninh quốc gia. Những lý luận này có thể sẽ trở thành định hướng quan trọng trong
quá trình xây dựng năng lực làm chủ và bảo vệ toàn vẹn không gian mạng – như một phần lãnh thổ
quốc gia của các cơ quan ban ngành và các cấp lãnh đạo Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 005.8/KH455G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040556
Kho Mượn: MV.060460-60461
Kho lưu động: LD.025426-25427
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. BUZAN, TONY. Lập bản đồ tư duy siêu tốc = Mind map mastery / Tony Buzan ; Nguyễn Nhiên
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 255tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về bản đồ tư duy. Trình bày cách lập một bản đồ tư duy. Nêu lên các tác
dụng của bản đồ tư duy đối với cuộc sống của mỗi cá nhân
Ký hiệu môn loại: 153.42/L123B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040577
Kho Mượn: MV.060297-60298
2/. CHIE IKEDA. Thức dậy thư thái - Gặt hái thành công / Chie Ikeda ; Hoàng Minh Thu dịch. - H. :
Thế giới, 2018. - 206tr. ; 20cm
Tên sách tiếng Nhật: 朝の余白で人生を変える
Tóm tắt: Tác giả đem đến một liệu pháp hữu hiệu: Tạo ra và tận hưởng “khoảng trống buổi
sáng” – Dùng thời gian sáng sớm để lên kế hoạch hành động cụ thể trong ngày, tính toán những
phương án dự phòng, đồng thời xác định thời gian cho việc nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, từ đó tạo ra sự
thay đổi triệt để cho bản thân, góp phần lớn lao giúp tạo dựng sự thành công trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158/TH552D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040581
Kho Mượn: MV.060303-60304
3/. ĐỖ BẰNG TRÌNH. 20 tuổi quyết định cuộc đời người đàn ông / Đỗ Bằng Trình ; Phạm Thanh
Hương biên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 252tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm, phương pháp và nhận thức sớm các vấn đề hiện thực
nhằm quyết định cuộc đời người đàn ông ở tuổi 20 như định hướng tương lai, lựa chọn quyết định cuộc
đời, công việc, sự nghiệp, tiền bạc... để trở thành một người đàn ông thành công
Ký hiệu môn loại: 158.1/H103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040549
Kho Mượn: MV.060352-60353
Kho lưu động: LD.025464-25465
4/. HOÀNG GIANG. Truyện kể về đạo đức và cách làm người / Hoàng Giang. - H. : Văn hóa Thông
tin, 2018. - 251tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện giáo dục đạo đức, nhân cách làm người, cách đối nhân xử
thế với người trong gia đình cũng như với mọi người trong xã hội
Ký hiệu môn loại: 170/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018558-18560
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033613-33614
5/. HUNG PHAN. Nghệ thuật kiên trì : Hạn chế tiêu cực trì trệ để đạt mục tiêu dài hạn / Hung Phan ;
Thu Hương dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 114tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Nghệ Thuật Kiên Trì tập trung các vấn đề xóa bỏ những niềm tin tự giới
hạn đang ngăn cản bạn đạt được thành công. Nó cũng tập trung vào việc khám phá những đam mê
của bản thân và giúp bạn hiểu rõ vị trí của mình ngày hôm nay và mục tiêu bạn muốn hướng đến trong
tương lai.
Ký hiệu môn loại: 158.1/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040553
Kho Mượn: MV.060454-60455
Kho lưu động: LD.025470-25471
6/. IN SOOK NAM. 20 tuổi quyết định cuộc đời người phụ nữ / In Sook Nam ; Nguyễn Gia Linh biên
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 152tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm, phương pháp và nhận thức sớm các vấn đề hiện thực
nhằm quyết định cuộc đời người phụ nữ ở tuổi 20 như định hướng tương lai, lựa chọn quyết định cuộc
đời, công việc, sự nghiệp, tiền bạc... để trở thành một người phụ nữ tuyệt vời
Ký hiệu môn loại: 158/H103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040533
Kho Mượn: MV.060309-60310
Kho lưu động: LD.025412-25413
7/. 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
8/. KHẢM SÀI NHÂN. Bí quyết thành công của Bill Gates / Khảm Sài Nhân ; Lê Duyên Hải biên dịch.
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Hồng Đức ; Công ty Sách Panda, 2018. - 282tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Success secrets of Bill Gates
Tóm tắt: Gồm những quan niệm nhân sinh của nhà tỷ phú Bill Gates nhằm giúp bạn đọc tự đúc
kết, học hỏi để tạo ra những điều tốt đẹp và thành công cho cuộc sống của chính mình
Ký hiệu môn loại: 158.1/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040544
Kho Mượn: MV.060341-60342
Kho lưu động: LD.025454-25455
9/. KING, PATRICK. Sự tự tin không thể phá vỡ : Nghệ thuật phớt lờ những điều người khác nghĩ và
sống không sợ hãi / Patrick King ; Thu Hường dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 171tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách chỉ cho bạn nghệ thuật của việc không quan tâm, phớt lờ những người
khác, và tự hào về bản thân mình trong một thế giới mà có thể rất khó để vận hành.
Ký hiệu môn loại: 158.1/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040560
Kho Mượn: MV.060358-60359
Kho lưu động: LD.025476-25477
10/. LÂM TĨNH. Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi biết những gì? / Lâm Tĩnh. - H. : Phụ nữ, 2018. - 168tr. ;
24cm. - (Triết học ơi,mở ra ! T.1)
Tóm tắt: Giúp bạn tìm được đáp án riêng cho những câu hỏi cốt lõi của triết học, cũng chính là
của loài người bao đời này...
Ký hiệu môn loại: 128.3/T452L
Kho lưu động: LDTN.018492-18493
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033641-33642
11/. LÂM TĨNH. Tôi tư duy như thế nào? Tôi có thể làm gì? Tôi phải đi về đâu / Lâm Tĩnh. - H. : Phụ
nữ, 2018. - 183tr. ; 24cm. - (Triết học ơi,mở ra ! T.2)
Tóm tắt: Giúp bạn tìm được đáp án riêng cho những câu hỏi cốt lõi của triết học, cũng chính là
của loài người bao đời này...
Tóm tắt: Giới thiệu một số cuộc phỏng vấn với những nhà chính trị gia cao cấp trên thế
giới.
Chia
kinhThiếu
nghiệm
nghiệp
khi phỏng vấn báo chí về lĩnh vực chính trị với chính trị gia
Nhitác
Mượn:
TN.033791-33792
Số ĐKCB:sẻKho
nổi tiếng như: Ca ngợi cuộc đàm luận giữa những người lớn; bản chất của phỏng vấn chính trị; hãy
12/. MINH
TRÍ. phỏng
Hỏi đáp
nhanh
trí. -môn
Cà Mau:
Nxb. Phương Đông. - 16cm
biến cuộc
vấn
Ký hiệu
loại: 128.3/T452T
T.7. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018444-18445
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033573-33574
13/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.8. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018446-18447
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033575-33576
14/. MINH TRÍ. Hỏi đáp nhanh trí. - Cà Mau: Nxb. Phương Đông. - 16cm
T.6. - 2018. - 126tr.. - (Tủ sách thiếu nhi)
Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp rèn luyện trí thông minh, khả năng phán đoán, suy luận logic
cho trẻ em
Ký hiệu môn loại: 153.9/H428Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018442-18443
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033571-33572
15/. O'BRIEN, DOMINIC. Siêu trí nhớ : 15 bài tập đơn giản giúp bạn rèn luyện trí nhớ hiệu quả /
Dominic O'Brien ; Thảo Trâm dịch. - H. : Lao động, 2018. - 266tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: You can have an amazing memory
Tóm tắt: Chỉ dẫn cách rèn luyện trí nhớ không chỉ để thành thạo những bài tập não bộ, mà còn
là đòn bẩy giúp tăng sự tự tin, và giới thiệu 15 bài tập đơn giản giúp rèn luyện trí nhớ hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 153.14/S309T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040537
Kho Mượn: MV.060323-60324
Kho lưu động: LD.025452-25453
16/. Phân tâm học và tính cách dân tộc / Đỗ Lai Thúy b.s. và giới thiệu. - H. : Tri thức, 2018. - 463tr. ;
22cm
Tóm tắt: Phân tâm học và tính cách dân tộc, ông đã góp phần trang bị cho độc giả một hệ
thống tri thức cơ bản về khoa học phân tâm, đưa họ đến với thế giới vô thức, siêu thức đầy bí ẩn gắn
với những vấn đề phổ quát trong đời sống tinh thần của con người và nhân loại. Đóng góp khác, lớn
hơn và quan trọng hơn mà chúng tôi sẽ phân tích ở đây, là Đỗ Lai Thúy đã góp phần đưa phân tâm học
trở lại với nghiên cứu văn học Việt Nam, và ở những công trình nghiên cứu theo hướng ấy, ông đã tạo
ra nhiều đột phá
Ký hiệu môn loại: 155.8/PH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040590
17/. PLATE, TOM. Nghệ thuật phỏng vấn chính trị = The fine art of the political interview / Tom Plate ;
Lê Thuỳ Giang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 275tr. ; 23cm
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gần như là bản năng của bạn...
Ký hiệu môn loại: 158.39/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010723
Kho Mượn: MV.060478
Kho lưu động: LD.025407
18/. 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
19/. SINCERO, JEN. Bạn thật "bá đạo" : Làm thế nào để tin vào sự vĩ đại của bạn và bắt đầu một
cuộc sống tuyệt vời / Jen Sincero ; Phùng Quang Hưng dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 382tr. ;
21cm Tóm tắt: Cuốn sách dành cho những người tuyệt vọng, muốn cải thiện cuộc đời nhưng không
muốn phạm pháp.Trong cuốn sách mới mẻ và đầy tính giải trí này, nhà văn và huấn luyện viên Jen
Sincero đã mang tới 27 chương tràn đầy những câu chuyện hài hước và khơi gợi cảm hứng, những lời
khuyên thông thái, các bài tập đơn giản. Tạo ra cuộc đời mà bạn sẽ hoàn toàn yêu, ngay bây giờ. Kiếm
được tiền theo cách bạn chưa từng kiếm trước đây.
Ký hiệu môn loại: 158.1/B105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040601
Kho Mượn: MV.060368-60369
20/. SLOMAN, STEVEN. Ảo tưởng kiến thức : Bạn có thông minh như bạn nghĩ? / Steven Sloman,
Philip Fernbach ; Nguyễn Phượng Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 348tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách “Ảo tưởng kiến thức” một mặt đánh thức bạn khỏi tư duy bằng cấp đã lỗi
thời, giúp bạn nhìn xa hơn ra ngoài thế giới để thấy bản thân vẫn còn quá nhỏ bé; mặt khác đã gợi ý
cho bạn cách tương tác với môi trường xung quanh để học được nhiều nhất từ những điều thân thuộc
nhất. Nếu muốn mở rộng tầm nhìn của mình, thì còn chờ gì nữa mà chưa thắt dây an toàn và nhảy lên
chuyến tàu khám phá tri thức đầy mê hoặc của bộ đôi tác giả Sloman và Fernbach!
Ký hiệu môn loại: 153.42/A108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040543
Kho Mượn: MV.060339-60340
21/. STEIN, STEVEN. Trí thông minh cảm xúc dummies / Steven Stein ; Thảo Hạnh dịch. - H. : Lao
động, 2018. - 448tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh : Emotional intelligence for dummies
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn thấu hiểu cảm xúc của bản thân và kiểm soát chúng, thay vì để
chúng điều khiển bạn. Thông qua các phương pháp thực tế đã được kiểm chứng và những bài tập hữu
ích, bạn sẽ khám phá cách để tăng cường sự tự tin, xây dựng những mối quan hệ bền vững với đối tác,
gia đình, bạn bè, và tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Ký hiệu môn loại: 152.4/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010720
Kho Mượn: MV.060472-60473
22/. TEO AIK CHER. Tại sao cần vượt trội? = Why excel? / Teo Aik Cher ; Phạm Hoa Phượng dịch. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 87tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức để nhìn nhận, ứng xử với mọi thứ, mọi công việc, biến cố xảy ra
như lòng nhiệt thành, sự phi thường, can đảm, tràn trề năng lượng, học suốt đời; để sửa đổi bản thân,
tạo nên lối đi riêng trong lĩnh vực của mình, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158.1/T103S
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.060346-60347
Kho lưu động: LD.025491-25492
23/. THÍCH THIỆN ĐẠO. Tình khúc Vu lan / Thích Thiện Đạo. - H. : Hồng Đức, 2018. - 128tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách Phật giáo Tình Khúc Vu Lan nói về tình cảm to lớn của người làm mẹ
Ký hiệu môn loại: 152.4/T312K
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- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040587
Kho Mượn: MV.060390-60391
24/. VOSS, CHRIS. Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi cuộc đàm phán / Chris Voss ; Phan Ngọc
Lệ Minh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 418tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này tập hợp những kỹ năng đúc kết từ kinh nghiệm của một chuyên gia
đàm phán giải cứu con tin có thâm niên làm việc hơn 20 năm tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Ông
coi đàm phán là trung tâm của sự hợp tác, là một cuộc giao tiếp hiệu quả, không phải một trận đấu
khẩu cạnh tranh gay gắt, cũng không phải một buổi nhượng bộ thỏa hiệp bất công. Với quan niệm
“Cuộc sống là những cuộc đàm phán”, tác giả Chris Voss đã cung cấp 9 cách thức để chiến thắng mọi
cuộc đàm phán, từ đó giúp ta thay đổi được cuộc đời của mình và thành công trong cuộc sống – như
chính tác giả và các học viên của ông đã trải qua
Ký hiệu môn loại: 158.5/Đ556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040584
Kho Mượn: MV.060386-60387
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