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PHÂN LOẠI SAI
1/. 646.7. Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân.... - cm
T.3 : Thắp ngọn đuốc xanh. - 2018. - 220tr.
Tóm tắt: Đưa ra những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng thực hành
xã hội để trở thành một con người vững vàng từ bên trong, hấp dẫn ở bên ngoài, biết cách sống, sinh
tồn trong xã hội hiện đại, biết cách làm cho mình có ích - sống một cách có giá trị cho bản thân, gia
đình và xã hội
Ký hiệu môn loại:
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023380-23381
2/. COOPER, HAZEL DIXON. Sống theo cung hoàng đạo / Hazel Dixon - Cooper ; Mon dịch. - H. :
Lao Động, 2018. - 289tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đây là một cẩm nang hài hước nói về tất tần tật thói xấu của các cung hoàng đạo,
cách sống chung và đương đầu với chúng. Không ngọt ngào dễ nghe mà trung thực như Gương Thần,
cuốn sách này sẽ khiến ta cười phá lên mà hiểu ra rất nhiều.
Ký hiệu môn loại:
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039635
Kho Mượn: MV.058453-58454
TÔN GIÁO
1/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Happy book - Hạnh phúc mỗi phút giây / Nguyễn Mạnh Hùng b.s.. - H. :
Lao động, 2017. - 121tr. ; 14cm
Tóm tắt: Tập hợp 112 câu nói ấn tượng, có sức nuôi dưỡng và có tính nhắc nhở để chúng ta
luôn tìm được hạnh phúc và bình an
Ký hiệu môn loại: 294.3444/H109P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039583
Kho Mượn: MV.058321-58322
Kho lưu động: LD.023335-23336
2/. SHOUKEI MATSUMOTO. Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim / Shoukei Matsumoto ; Minh họa:
Kikue Tamura ; Hương Linh dịch. - H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 236tr. ; 19cm
Tóm tắt: Thông qua cuốn sách này, thầy Shoukei Matsumoto muốn truyền tải tới bạn đọc hình
ảnh tu hành của các nhà sư, cũng như giới thiệu nghi thức dọn dẹp hằng ngày được thực hiện tại ngôi
chùa
Ký hiệu môn loại: 294.3444/D430N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039157
Kho Mượn: MV.057495-57496
Kho lưu động: LD.021253-21254, LD.023341-23342
3/. THÍCH NHẬT TỪ. Sống như nhân duyên : Nghệ thuật nhìn người / Thích Nhật Từ. - Tp. Hồ Chí
Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2018. - 397tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là những lời chia sẻ có giá trị với quý độc giả trong cuộc sống, trong tương
giao xã hội và trong việc điều chỉnh bản thân để sống hạnh phúc hơn. Kinh Hiền Nhân không chỉ dạy
cho chúng ta cách nhìn nhận tư cách đạo đức của người khác mà còn là một nền tảng để mỗi người tự
dựa vào, soi lại bản thân mình và điều phục để phát triển tốt hơn.
Ký hiệu môn loại: 294.3444/S455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039638
4/. V.VAIRAMEDHI. Chậm lại để tỏ tường : Ai cũng cần hạnh phúc nhưng chẳng mấy ai biết hạnh
phúc ở nỏi đâu / V.Vairamedhi ; Thảo Hạnh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 256tr. ; 16cm
Tóm tắt: Cuốn sách chia sẻ những bí mật để tìm kiếm hạnh phúc trong chính hơi thở của mình;
giải thích những biến đổi trọng yếu cần phải có; điều chỉnh lại thái độ sống của mỗi người cũng như
thay đổi mà chúng ta nhìn thế giới dung hòa cuộc sống và công việc trong sự thanh thản của tâm hồn.
Ký hiệu môn loại: 294.3444/CH120L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039640
Kho Mượn: MV.058460-58461
Kho lưu động: LD.023339-23340
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5/. V.VAIRAMEDHI. Giận để thương : Ai cũng giận nhưng chẳng mấy ai nhìn thấu được cơn giận của
mình. / V.Vairamedhi ;Tố Khanh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 184tr. ; 16cm
Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc những cảm xúc giận dữ ngự trị trong tâm thức của con người,
cũng như những cách chế ngự cơn giận đầy dụng ý. Bất cứ ai đang bị sự đen tối của cơn giận đè nặng
tâm trí, khi đọc cuốn sách một cách thấu đáo và không mang định kiến, sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng
trong tim mình.
Ký hiệu môn loại: 294.35698/GI-121Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039639
Kho Mượn: MV.058458-58459
Kho lưu động: LD.023337-23338
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. EMIKO KATO. Luật của quý cô / Emiko Kato ; Nguyễn Hải Anh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 163tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn trở thành quý cô trong mắt người khác bằng những tip vô
cùng cụ thể, tỉ mỉ.
Ký hiệu môn loại: 302.22/L504C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039643
Kho Mượn: MV.058462-58463
Kho lưu động: LD.023343-23344
2/. MAINCENT, GÉRALDINE. Con trai con gái rồi sao nào? : Và mọi câu hỏi mà bạn đặt ra để rồi
phải tá hỏa! / Géraldine Maincent, Halfbob ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 47tr. : tranh màu ; 26cm. - (Câu hỏi to câu hỏi bé)
Tóm tắt: Quyển sách khám phá về con trai - con gái: điểm chung và điểm riêng, quyền và tự do
của nữ giới, định kiến giới tính… Một tập sách không thể thiếu để học cách tôn trọng và né cuộc chiến
giới tính.
Ký hiệu môn loại: 305.3/C103T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015827-15828
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031996-31997
NGÔN NGỮ
1/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Tiếng Anh / Bùi Văn Vinh, Trang Anh b.s.. - H. :
Dân trí, 2018. - 262tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Tiếng Anh để các em học sinh làm quen
trước kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 420.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010310
2/. ĐỨC TÍN. Luyện kỹ năng dịch tiếng Anh Báo chí / Đức Tín. - H. : Dân trí, 2018. - 305tr. ; 24cm
Tóm tắt: Quyển sách này gồm có 6 phần với tất cả 19 chủ điểm. Mỗi chủ điểm bắt đầu bằng
một bài viết, được chia thành từng đoạn, liên quan đến các vấn đề thời sự đang được quan tâm. Sau
mỗi chủ điểm gồm có 3 phần. Từ vựng: giúp bạn củng cố từ vựng hoặc nâng cao vốn từ mới. Cấu trúc
câu đặc biệt: trình bày cách dùng các từ ngữ và cấu trúc câu đặc biệt, cùng với các câu ví dụ rõ ràng.
Bài dịch đề nghị: trình bày bài dịch của bài viết ở đầu mỗi chủ điểm để bạn đọc tham khảo và đối chiếu
với bài dịch của mình. Phần cuối là hai phụ lục về Phiên dịch báo chí Anh - Việt với rất nhiều mẫu câu
luyện dịch trong nhiều tình huống
Ký hiệu môn loại: 428.0307/L527K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010308
Kho Mượn: MV.058498-58499
3/. HỒ THU HƯƠNG. Chìa khoá để trở thành người đa ngôn ngữ / Hồ Thu Hương. - H. : Thế giới,
2018. - 267tr. ; 20,5cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, những kỹ năng cần có để chinh phục ngôn ngữ mới và sau
mỗi bí quyết sẽ là phần bài tập kèm theo mã QR kết nối với cộng đồng đa ngôn ngữ, nơi bạn có thể
giao lưu, trao đổi cùng tác giả cũng như các độc giả khác
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Ký hiệu môn loại: 418.071/CH301K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039652
Kho Mượn: MV.058496-58497
4/. LAKOFF, GEOEGE. Chúng ta sống bằng ẩn dụ / Geoege Lakoff, Mark Johnson ; Nguyễn Thị Kiều
Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 305tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Metaphors we live
Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của ẩn dụ trong cả tâm trí và ngôn
ngữ giao tiếp hằng ngày.
Ký hiệu môn loại: 401/CHT513
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010311
5/. THIÊN PHÚC. 250 bài ôn luyện ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh : Để làm bài thi trắc nghiệm trình
độ căn bản / Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2018. - 306tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu 250 bài ôn luyện ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh để làm tốt các bài thi trắc
nghiệm
Ký hiệu môn loại: 421.076/H103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010312
Kho Mượn: MV.058502-58503
6/. THIÊN PHÚC. Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh : Qua các chủ điểm Lịch sử - Văn hóa - Xã hội /
Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2018. - 235tr. ; 24cm
Tóm tắt: Thông qua 74 chủ điểm thuộc Lĩnh vực Lịch sử, Văn hóa, Xã hội, cuôn sách giúp bạn
củng cố, nâng cao khả năng đọc hiểu tiếng Anh
Ký hiệu môn loại: 428/L527K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010309
Kho Mượn: MV.058500-58501
Kho lưu động: LD.023358-23359
7/. THIÊN PHÚC. 145 Bài học ngữ pháp tiếng Anh thường dùng / Thiên Phúc. - H. : Dân trí, 2018. 518tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: English grammar in use
Tóm tắt: Sách hướng dẫn ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn đang học tiếng
Anh. Sách đặc biệt chú trọng về cách dùng, các ví dụ và bài tập áp dụng để bạn đọc có thể tự nắm
vững kiến thức ngữ pháp như nhận biết các thì, các cấu trúc câu, cải thiện vốn từ vựng,...
Ký hiệu môn loại: 421.076/M458B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010313
8/. Từ ngữ ơi, mở ra! / Thơ: Nguyễn Thái Dương ; Câu đố: Song Khê ; Minh họa: Thanh Xuân. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nav. Trẻ, 2018. - 87tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tác phẩm chứa đựng 42 gia đình từ được giải nghĩa bằng thơ, kèm theo các câu đố để
bạn vừa đọc vừa tương tác
Ký hiệu môn loại: 495.922/T550N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015825-15826
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031994-31995
HOÁ HỌC
1/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Hóa học / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Dân trí, 2018.
- 294tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Hóa học để các em học sinh làm quen
trước kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 540.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010317
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Sinh học / Trần Thanh Thảo. - H. : Dân trí, 2018. 302tr. ; 27cm
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Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Sinh học để các em học sinh làm quen
trước kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 570.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010315
2/. MARROU, ÉLISABETH. Giác quan nhạy bén : Cho trẻ 1 - 4 tuổi / Élisabeth Marrou, Marie Voyelle
; Cao Chi dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 23tr. : hình ảnh ; 19cm. - (Nhà thông thái nhỏ)
Tóm tắt: Cuốn sách giải đáp những thắc mắc nhỏ, giới thiệu nhiều từ mới kèm hình ảnh minh
họa dành cho bé.
Ký hiệu môn loại: 573.87/GI101Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015819-15820
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031988-31989
TOÁN HỌC
1/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Toán / Trần Minh Tiến. - H. : Dân trí, 2018. 317tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Toán để các em học sinh làm quen trước
kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 510.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010316
2/. TRẦN PHƯƠNG. Chinh phục toán học các kỳ thi & học bổng quốc tế / Trần Phương, Hoàng
Nguyễn Minh Phương. - H.: Thế giới. - 27cm
T.1 : Bốn phép tính số học và quy luật dãy số. - 2018. - 240tr.
Ký hiệu môn loại: 510.712/CH312P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015776
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031929-31930
3/. VÕ QUỐC BÁ CẨN. 50 đề ôn luyện chuyên Toán chọn lọc : Dành cho học sinh khá giỏi THCS. Ôn
luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán / Võ Quốc Bá Cẩn, Nguyễn Mạnh Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 368tr. : hình vẽ, đồ thị ; 24cm
Tóm tắt: 50 đề ôn luyện chuyên Toán chọn lọc là cuốn sách dành cho học sinh khá giỏi THCS
và ôn luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán.
Ký hiệu môn loại: 510.076/N114M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010314
Kho Mượn: MV.058504-58505
VẬT LÝ
1/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Vật lí / Hoàng Sư Điểu. - H. : Dân trí, 2018. 253tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Vật lí để các em học sinh làm quen trước
kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 530.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010304
2/. Maria Montessori : Truyện tranh / Lời: Lee Dongkyu ; Tranh: Oh Chunnyun ; Nguyễn Thị Hồng Hà
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 172tr. : ảnh ; 21cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới)
Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của các danh nhân sẽ đem đến
cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp.
Ký hiệu môn loại: 530.092/CH527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015705-15706
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031857-31858
3/. Who? Wilhelm Roentgen : Truyện tranh / Lời: Oh Youngseok ; Tranh: Lee Jongwon ; Nguyễn Thị
Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 172tr. : ảnh ; 21cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới)
Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của các danh nhân sẽ đem đến
cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp.
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Ký hiệu môn loại: 530.092/WH400W
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015699-15700
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031851-31852
ĐỘNG VẬT
1/. Các loài động vật. - H. : Lao động, 2018. - 8tr. ; 18cm. - (Sách song ngữ đầu đời)
Ký hiệu môn loại: 590/C101L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015762
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031883-31884
2/. MAAJA. 50 điều hạnh phúc khi có cún cưng : Đừng ngập đầu trong việc nữa, ra chơi với tui mà /
Maaja ; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 164tr. : tranh vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bức tranh chân thực về thế giới loài chó, những câu chuyện khôi hài
khi nuôi cún và tình cảm của tác giả dành cho cún cưng
Ký hiệu môn loại: 599.77203/N114M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015756-15757
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031845-31846
3/. MAAJA. 50 khoảnh khắc siêu hóm bên cún cưng : Cả thế giới chỉ ôm mình cưng / Maaja ; Trà My
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 171tr. : tranh vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu những bức tranh chân thực về thế giới loài chó, những câu chuyện khôi hài
khi nuôi cún và tình cảm của tác giả dành cho cún cưng
Ký hiệu môn loại: 599.77203/N114M
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031879-31880
4/. MAAJA. 50 sắc thái loài chó : Từ điển bách khoa cún cưng. Hãy nâng niu cún cưng của bạn trong
tâm lí thoải mái nhất! / Maaja ; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 218tr. : tranh vẽ ; 20cm
Tên sách nguyên bản: 50 shades of
Ký hiệu môn loại: 599.77203/N114M
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031973
5/. Thiên nhiên kì thú - Những "mẹo" thích nghi tài tình / Lời: Pavla Hanáčková ; Minh hoạ: Linh Dao ;
Việt Trung dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 35tr. : tranh màu ; 28cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu về những mẹo thích nghi tuyệt vời với môi trường sống của động vật từ môi
trường khắc nhiệt như sa mạc, vùng núi, rừng mưa, vùng cực, rừng, dưới nước cho đến đồng cỏ
Ký hiệu môn loại: 590/TH305N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015811-15812
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031980-31981
6/. Thiên nhiên kì thú - Những hiểu lầm phổ biến / Lời: Pavla Hanáčková ; Minh hoạ: Linh Dao ; Việt
Trung dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 35tr. : tranh màu ; 28cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giúp các em tìm hiểu về các loài động vật như: Dơi, gấu, lừa, cáo, đà điểu, linh cẩu,
lợn, chuột, sói, rắn, cá mập, rùa, voi, tắc kè hoa, mèo đen
Ký hiệu môn loại: 590/TH305N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015813-15814
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031982-31983
7/. Thiên nhiên kì thú - Những tình bạn kì lạ trong tự nhiên / Lời: Pavla Hanáčková ; Minh hoạ: Linh
Dao ; Việt Trung dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 35tr. : tranh màu ; 28cm. - (Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giúp các em tìm hiểu về thế giới tự nhiên và khám phá những tình bạn thú vị trong đó
nhé.
Ký hiệu môn loại: 590/TH305N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015815-15816
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031984-31985
CÔNG NGHỆ
1/. 125 Phát minh độc đáo / Kim Cúc dịch ; Nguyễn Qúy Thao h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2018. - 107tr. ;
28cm. - (National Geographic Kids. Sách dành cho trẻ từ 6 tuổi.)
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Tóm tắt: Cung cấp cho các em những phát minh sáng tạo của con người như: Tên lửa mặt đất,
mô tô bay, rô- bốt ollie ..
Ký hiệu môn loại: 608/M458H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015809-15810
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031978-31979
NÔNG NGHIỆP
1/. NGUYỄN VĂN VIẾT. Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn Viết. - H. :
Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. - 488tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu khoa học, quản lý chỉ đạo
sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.
Ký hiệu môn loại: 630.2515095977/KH103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010322
2/. VIỆT CHƯƠNG. Kỹ thuật trồng và kinh doanh phong lan / Việt Chương, Nguyễn Việt Thái. - Tái
bản lần thứ 7. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 111tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách cũng cấp những hướng về kĩ thuật trồng các loài hoa phong lan, những
phương thức kinh doanh hiệu quả cây phong lan
Ký hiệu môn loại: 635.91/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039663
Kho Mượn: MV.058520-58521
Kho lưu động: LD.023374-23375
3/. WATT, LAUREN FERN. Danh sách ước nguyện của Gizelle : Cô chó khổng lồ của đời tôi / Lauren
Fern Watt ; Nguyễn Bảo Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 263tr. : Ảnh ; 21cm. - (Dành cho tuổi trưởng
thành)
Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện có thật về cô chó Gizelle trung thành, đáng yêu và cách người bạn
ấy chỉ cho chúng ta thấy sức mạnh của tình yêu vô điều kiện cùng giá trị của từng khoảnh khắc quý
báu khi được ở bên nhau
Ký hiệu môn loại: 636.73/D107S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039664
Kho Mượn: MV.058522
Kho lưu động: LD.023376-23377
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. DENY, MADELEINE. Bố mẹ cùng từng là trẻ con - Lắng nghe cơn giận của con trẻ : Những kiến
thức đơn giản cho bố mẹ để giải mã tâm lý con trẻ / Madeleine Deny ; Đỗ Thị Tố Nga dịch. - H. : Thế
giới, 2018. - 95tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Thông qua các trò chơi đóng vai, trò chơi hỏi đáp, bài tập thư giãn giúp trẻ biết kiềm
chế cảm xúc, cải thiện thái độ và hành vi
Ký hiệu môn loại: 649.1/B450M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015775
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031825-31826
2/. DENY, MADELEINE. Bố mẹ cũng từng là trẻ con - Giúp con say giấc cả đêm : Những kiến thức
đơn giản cho bố mẹ để giải mã tâm lý con trẻ / Madeleine Deny ; Ngô Hữu Long dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 93tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Gồm những ý tưởng trợ giúp nho nhỏ dành cho bố mẹ, những câu chuyện, những bài
đồng dao cho các bước để chuẩn bị đi ngủ, những bài luyện tập thư giãn cho giấc ngủ trưa, những bài
kiểm tra, những lời khuyên để bé luôn được an toàn...
Ký hiệu môn loại: 649.1/B450M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015773
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031821-31822
3/. DENY, MADELEINE. Bố mẹ cũng từng là trẻ con - "Sếp" gia đình: Cha mẹ hay con cái? : Những
kiến thức đơn giản cho bố mẹ để giải mã tâm lý con trẻ / Madeleine Deny ; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch. H. : Thế giới, 2018. - 93tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
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Tóm tắt: Gồm những ý tưởng, những trò chơi, cuộc thi giúp phụ huynh dạy cho con mình biết
vâng lời, nâng cao ý thức tự giác kỷ luật và các quy tắc sống...
Tóm tắt: Cuốn sách nhỏ này là món quà dành tặng những bà mẹ trẻ hiện đại, đồng cảm
với ĐKCB:
mẹ PonyKho
trong
các
vấn LDTN.015774
đề nuôi con, cũng như gợi ý một số cách để hiểu con hơn, trở thành
lưu
động:
Số
bạn đồng hành
hiệu Nhi
mônMượn:
loại: 649.1/B450M
KhoKý
Thiếu
TN.031823-31824
4/. DUNNE, LINNEA. Vừa đủ : Đẳng cấp sống của người Thụy Điển / Linnea Dunne , First News. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2018. - 159tr. : hình ảnh ; 21cm
Lagom
Tóm tắt: Cuốn sách này là những bài học về sự tiết chế và cân bằng : tìm sự cân bằng trong
cuộc sống thường nhật để chúng ta có thể tìm được niềm vui tốt đẹp hơn, để từ đó có được những lợi
ích cả về thể chất lẫn tinh thần cho bản thân, cũng như để cộng đồng và môi trường của chúng ta có
thể được cân bằng hơn nhờ vào lối sống của ta.
Ký hiệu môn loại: 646.7/V55Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039655
Kho Mượn: MV.058518-58519
Kho lưu động: LD.023368-23369
5/. HẢI HOA. Sức mạnh của tĩnh tâm : Bí quyết để sống cuộc đời tự do tự tại / Hải Hoa ; Thu Trần
dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 303tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này dẫn dắt bạn, để sự "tĩnh" thẩm thấu dần vào từng chi tiết của cuộc
sống, giúp bạn nhìn thấu tất cả vinh nhục, được mất, thị phi, trắng đen, và dùng sự tỉnh táo và lí trí để
nhìn nhận cuộc đời.
Ký hiệu môn loại: 646.7/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039665
Kho Mượn: MV.058534-58535
6/. JUNICHI IZUMIKAWA. Tại sao con bạn không nghe lời : 9 nguyên tắc nuôi dạy con thành công /
Junichi Izumikawa ; Thu Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 283tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Nhật: うちの子、どうした言うこと聞 かないの！と思ったら読む本
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp giáo dục con cái giúp trẻ thoát khỏi các trò chơi điện tử,
mạng xã hội, Line trên mạng Internet. Đồng thời giới thiệu cách thực hiện "9 nguyên tắc nuôi dạy con
cái" nhằm tạo niềm tin cho trẻ, giáo dục trẻ nâng cao khả năng tự khẳng định chính mình
Ký hiệu môn loại: 649.1/T103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039656
Kho Mượn: MV.058508-58509
Kho lưu động: LD.023364-23365
7/. KANTANA. Tiết kiệm không khó, theo đó mà giàu : Gom từng trăm vài năm thành tỷ phú /
Kantana. - H. : Thế giới, 2018. - 173tr. : minh họa ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp cho bạn những kĩ năng tiết kiệm, mà còn giúp bạn tôi rèn
mình trở thành một người có phẩm chất tốt lành như thế: sống chân với tâm, sống thiện với thân và
sống có trí tuệ.
Ký hiệu môn loại: 646.7/T308K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039654
Kho Mượn: MV.058527, MV.058552
Kho lưu động: LD.023362-23363
8/. MAWN, SOFFER. Bé khỏe bé ngoan - Mặc quần nào, mặc áo nào! / Soffer Mawn ; Watchara
Thanuwat minh họa ; Võ Hứa Vạn Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 24tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp cha mẹ nuôi dạy các bé tốt hơn, dễ dàng hơn...
Ký hiệu môn loại: 649.51/B200K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015660-15661, LDTN.015771-15772
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031771-31772
9/. MẸ PONY. Pony kí sự - Hiểu để yêu con trọn vẹn : Làm bạn với con từ 1 - 3 tuổi / Mẹ Pony. - H. :
Kim Đồng, 2018. - 132tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tủ sách làm cha mẹ)
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tin cậy của con trong quá trình nuôi con khôn lớn, và quan trọng hơn cả là để tình yêu thương dành cho
con luôn trọn vẹn.
Tóm tắt: Cuốn sách dẫn dắt bạn bước những bước đầu tiên trên hành trình khám phá
những
Ký hiệu
môn
649.122/P430Y
Kho
lưuloại:
động:
LDTN.015709-15711
Số
ĐKCB:
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031861-31862
10/. Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân.... - cm
T.2 : Nơi bạn dừng chân. - 2018. - 175tr.
Tóm tắt: Đưa ra những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng thực hành
xã hội để trở thành một con người vững vàng từ bên trong, hấp dẫn ở bên ngoài, biết cách sống, sinh
tồn trong xã hội hiện đại, biết cách làm cho mình có ích - sống một cách có giá trị cho bản thân, gia
đình và xã hội
Ký hiệu môn loại: 646.7/S455C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039667
Kho Mượn: MV.058523-58524
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. CHO JUNG HWA. Phát kiến thời gian của Min / Cho Jung Hwa ; Minh hoạ: Funny Eve ; Sun Tzô
dịch.. - H. : Kim Đồng, 2018. - 234tr. : tranh màu ; 19cm
Tóm tắt: Lý giải cho các bạn trẻ vì sao chúng ta không thể tự do thoải mái về thời gian, cách
vận dụng và quản lý thời gian, cách đặt ra mục tiêu sao cho có thể gặt hái được thành công, đồng thời
tìm hiểu khái niệm về thời gian trong thế kỷ 21
Ký hiệu môn loại: 650.11/PH110K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015695-15696
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031877-31878
2/. ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG. Đi bán đam mê : Những câu chuyện khởi nghiệp / Đỗ Quang Tuấn
Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 333tr. ; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp 41 bài viết về chân dung khởi nghiệp với niềm đam mê, khát vọng vươn lên,
vượt qua những khó khăn trong buổi đầu gây dựng sự nghiệp, cố gắng tận dụng những điều kiện sẵn
có nơi mình đang sống, tìm được lối đi riêng, hướng tới phục vụ cộng đồng, đồng thời bảo lưu những giá
trị văn hoá truyền thống của dân tộc
Ký hiệu môn loại: 650.1/Đ300B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010319
Kho Mượn: MV.058532-58533
3/. GUTSCHE, JEREMY. Better And Faster - Ý Tưởng Đột Phá Trong Kinh Doanh / Jeremy Gutsche ;
Linh Nguyễn dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 431tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách kể cho chúng ta những bài học khi nghiên cứu sự thành công cũng như
thất bại của các công ty lớn trong vòng 100 năm qua. Đưa ra lời khuyên hữu ích tới những người muốn
sống trọn vẹn, dám mạo hiểm và tìm kiếm một lộ trình tuy nhiều thử thách nhưng đáng để trải nghiệm.
Ký hiệu môn loại: 650.1/B207T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039670
4/. LEOW, KENNETH. Hiện thực hóa sự nghiệp : Hiểu rõ thực tại, hướng tới tương lai / Kenneth Leow
; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 223tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách được viết nên từ chính trải nghiệm của Kenneth qua vô số cuộc hội thảo,
buổi phỏng vấn và nói chuyện mà anh đã tiến hành, cuốn sách này dạy chúng ta cách “chèo thuyền”,
hay nói cách khác là cách để chúng ta kiểm soát hành trình sự nghiệp của mình, là những câu hỏi về
khả năng, thành tích, mơ ước và cơ hội của chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 650.1/H305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039659
Kho Mượn: MV.058516-58517
5/. MBA căn bản : Tổng quan kiến thức MBA căn bản- Quản trị kinh doanh với 12 bước đơn giản Những bài học quý giá từ thành công của các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản. / Châu Phụng dịch. H. : Lao động, 2018. - 403tr. ; 21cm
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nguyên tắc chủ chốt và chiến lược quản trị cơ bản trong kinh doanh
Tóm tắt: Tập hợp những tư tưởng cốt lõi đưa đến thành công của 150 doanh nhân hàng
đầu,ĐKCB:
cho bạnKho
những
lờiVN.039657
khuyên hữu dụng và thú vị để đưa ra quyết định đột phá, cư xử đúng mực,
Đọc:
Số
phát triển sự Ký hiệu môn loại: 658.4/M000B
6/. MCKEOWN, J. LESLIE. Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi / J. Leslie McKeown ; Trịnh Huy Thiệp
dịch ; Lê Duy Hiếu hiệu đính. - H. : Lao động - Xã hội, 2017. - 400tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các chiến lược mà bạn có thể áp dụng để tạo ra và duy trì
những lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp bạn sẽ không chỉ giữ chân các nhân
viên có thực lực mà còn thu hút được lực lượng lao động chất lượng ngoài thị trường
Ký hiệu môn loại: 658.314/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039666
7/. PHAN MINH CƯỜNG. Phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp / Phan Minh Cường, Võ Thế
Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2018. - 133tr. ; 21cm. - (Sổ tay CEO)
Tóm tắt: Tìm hiểu về lĩnh vực phòng chống đánh cắp thông tin ở các doanh nghiệp tại Việt
Nam trong thời đại hội nhập về kinh tế. Các giải pháp xây dựng công tác an ninh doanh nghiệp và
phòng chống gián điệp trong doanh nghiệp dưới góc nhìn của những chuyên gia nghiên cứu, tư vấn và
đào tạo trong lĩnh vực này
Ký hiệu môn loại: 658.472/PH431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039658
Kho Mượn: MV.058510-58511
Kho lưu động: LD.023366-23367
8/. PHAN MINH CƯỜNG. Quản trị "khủng bố" trực tuyến và xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả
/ Phan Minh Cường. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2018. - 173tr. ; 21cm. - (Sổ tay CEO)
Tóm tắt: Chia sẻ về vấn đề quản trị và xử lý khủng hoảng truyền thông của doanh nghiệp trong
thời đại internet và mạng xã hội. Nâng cao ý thức về quản trị khủng bố trực tuyến và những phương
cách xử lý khủng hoảng truyền thông hiệu quả cho doanh nghiệp
Ký hiệu môn loại: 658.45/QU105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039660
Kho Mượn: MV.058514-58515
Kho lưu động: LD.023372-23373
9/. PHILLIPS, CHARLES. Đào tạo tư duy kinh doanh : 100 bài t5aapj mang lại lợi thế giúp bạn /
Charles Phillips ; Trần Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 171tr. : bảng ; 19cm. - (Tư duy
đúng cách)
Tên sách tiếng Anh: Business Brain Trainer
Tóm tắt: Cuốn sách được thiết kế với 100 thách thức, câu đó, tình huongs và bài tập liên quan
đến công việc. Giải quyết được những vấn đề trong cuốn sách này, bạn sẽ giải phóng được đầu óc và
giúp bạn tư duy một cách khác biệt khi đối mặt với vấn đề
Ký hiệu môn loại: 658.4/Đ108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039662
Kho Mượn: MV.058512-58513
Kho lưu động: LD.023378-23379
10/. SEONG OH KIM. Hãy đến hiệu thuốc Yukil / Seong Oh Kim ; Lê Thị Thu Giang dịch. - T.P. Hồ
Chí Minh : Trẻ, 2018. - 252tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng những kinh nghiệm kinh doanh đắc nhân tâm mà ông luôn trăn
trở để làm thế nào khiến cho khách hàng cảm động, bí quyết phục vụ khách hàng, triết học kinh doanh
của sự bền bỉ và lòng nhiệt tình.
Ký hiệu môn loại: 658.834/H112Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010321
11/. TRUMP, DONALD J. Đường đến thành công đỉnh cao : Những lời khuyên "đắt giá" trong kinh
doanh / Donald J. Trump ; Kim Hạnh biên dịch. - In lần thứ 5. - H. : Trẻ, 2018. - 271tr. ; 20cm
Tên sách tiếng Anh: The way to the top
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nghiệp, lãnh đạo hiệu quả...
Ký hiệu môn loại: 650.1/Đ561Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039653
Kho Mượn: MV.058525-58526
Kho lưu động: LD.023360-23361
12/. VŨ THỊ THU HIỀN. Những yếu tố nhà tuyển dụng quan tâm : Bạn cần biết để ứng tuyển thành
công / Vũ Thị Thu Hiền. - H. : Thế giới, 2018. - 345tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho độc giả những thông tin thiết thực và cụ thể nhất, cùng với
những tình huống và sự việc xảy ra trên thị trường lao động. Mọi vấn đề đưa ra đều được đặt dưới góc
độ của nhà tuyển dụng, lý do tại sao và cách họ kiểm tra, đánh giá ứng viên tham gia tuyển dụng. Hiểu
rõ được về tâm lí người tuyển dụng thì các ứng viên sẽ thể hiện được hết khả năng của mình
Ký hiệu môn loại: 658.3111/NH556Y
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039669
Y HỌC
1/. GREGER, MICHAEL. Ăn gì không chết : Sức mạnh chữa lành của thực phẩm / Michael Greger,
Gene Stone ; Hoàng Nữ Minh Nguyệt dịch ; Công Huyền Tôn Nữ Thùy Trang, Xuân Nguyễ hiệu đính. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 774tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách "Ăn gì không chết" (nguyên tác: How Not to Die) của ông, hướng dẫn cách
ngăn chặn những "sát thủ" hàng đầu. Ngoài việc hướng dẫn chế độ ăn giúp điều trị 15 nguyên nhân
gây tử vong, "Ăn gì không chết" còn có Lượng ăn hằng ngày của bác sĩ Greger – một danh sách đánh
dấu 12 thực phẩm chúng ta nên ăn mỗi ngày. Đầy ắp những lời khuyên thực tế, có thể làm được và
khoa học dinh dưỡng tiên tiến, những y lệnh của vị bác sĩ này chính là điều chúng ta cần để sống lâu
hơn, khỏe mạnh hơn.
Ký hiệu môn loại: 613.264/Ă115G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010318
2/. Kỹ thuật bao ứng dụng trong công nghệ dược phẩm / Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Minh Huệ
đồng chủ biên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 114tr. : Bảng, biểu đồ ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật bao đường, bao màng mỏng và bao không dùng môi được ứng
dụng trong công nghệ dược phẩm
Ký hiệu môn loại: 615.19/K600T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010320
Kho Mượn: MV.058528-58529
3/. PHA LÊ. Ăn gì cho không độc hại : Tạp bút / Pha Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 316tr. :
ảnh ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra một số hướng dẫn, giúp người muốn tìm hiểu về sức khỏe và môi
trường có một cái nhìn khác hơn, là công cụ để họ tham khảo và có những lựa chọn tốt hơn cho sức
khỏe và cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 613.264/Ă115G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039661
Kho Mượn: MV.058506-58507
Kho lưu động: LD.023370-23371
4/. YOSHIYA HASEGAWA. Kích thích ngón cái, trẻ mãi não bộ / Yoshiya Hasegawa ; Nguyễn Huy
Hoàng dịch. - H. : Lao động, 2018. - 149tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang đến những phương pháp làm trẻ hóa não thông qua việc kích thích
ngón tay cái nhằm tăng lượng máu lưu thông lên não.Ngoài ra còn giúp chống bệnh suy giảm trí nhớ,
tinh thần luôn sảng khoái và rèn luyện có trí nhớ tốt.
Ký hiệu môn loại: 615.82/K302T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039668
Kho Mượn: MV.058530-58531
NGHỆ THUẬT
1/. BRIERRE, JEAN-DOMINIQUE. Édith Piaf – Còn Sống Là Còn Yêu / Jean-Dominique Brierre ;
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Phạm Danh Việt dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 246tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách đã thành công thuật lại câu chuyện khoogn giống bất kỳ ai của nhân vật
huyền thoại này - người đàn bà nổi danh vì đã sống một cuộc đời vô vàng thăng trầm nhưng chưa bao
giờ thiếu đi sự nồng nhiệt và lòng dũng cảm dành cho tình yêu.
Ký hiệu môn loại: 781.963092/E201-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010325
Kho Mượn: MV.058542-58543
2/. ĐỨC PHÚC. Đức Phúc - I believe I can fly! / Đào Trung Uyên, Võ Thu Hương chấp bút. - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 246tr. : Ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn tự truyện viết về tuổi thơ, tuổi thiếu niên và cả những bước ngoặt lớn trong đời,
khi Đức Phúc đăng quang Giọng hát Việt, bị công chúng chê bai về ngoại hình, tiến hành giảm cân,
phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt ưa nhìn hơn. Những nét khởi sắc và hành trang cho tương lai để
làm nên thành công của ca sỹ Đức Phúc
Ký hiệu môn loại: 781.36092/Đ552P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039671
3/. HONOVICH, NANCY. Cẩm nang cho bạn yêu nhiếp ảnh : Mẹo để trở thành nhiếp ảnh gia trẻ tuổi
xuất sắc... / Nancy Honovich, Annie Griffiths ; Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 159tr. : minh
họa ; 21cm. - (National geographic kids)
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các loại máy ảnh: Biểu đồ giải thích cách vận hành, hướng dẫn
sắp xếp bố cục và ánh sáng, cách chỉnh sửa bằng phần mềm...
Ký hiệu môn loại: 770/C120N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015736-15737
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031827-31828
4/. NGUYỄN TUẤN KHANH. Bước đường của cải lương / Nguyễn Tuấn Khanh. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 268tr. : Ảnh ; 22cm
Phụ lục: tr. 223-261. - Thư mục: tr. 262-267
Tóm tắt: Nghiên cứu về thời gian xuất hiện, nguồn gốc, quá trình phát triển của cải lương và
những nghiên cứu về bài Dạ cổ hoài lang
Ký hiệu môn loại: 781.62009597/B557Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039673
Kho Mượn: MV.058536-58537
5/. PHẠM QUANG HIỂN. Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc Revit toàn tập / Phạm Quang Hiển,
Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2018. - 488 tr. : Minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn cụ thể và thực tế nhất để ứng dụng Revit
Architecture trong vẽ và render mô hình 3D. Sách hướng dẫn thực hành khai thác các tính năng của
Revit Architecture phiên bản mới nhất 2017 của trình ứng dụng đa năng, tiện dụng và phổ cập nhất
hiện nay trong vẽ mô hình kiến trúc. Hướng dẫn Render mô hình 3D. Với các hướng dẫn minh họa cụ
thể sẽ giúp bạn đọc nắm vững và và khám phá các đặc tính mới của Revit. Người học sau khi thực
hành các bài tập trong các chương có thể khai thác và ứng dụng hai chương trình này vào công việc
thực tế của mình một cách hiệu quả và nhanh nhất.
Ký hiệu môn loại: 720.7/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010323
6/. PHẠM QUANG HUY. Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với Revit / Phạm Quang Huy, Phạm
Quang Hiển. - H. : Thanh Niên, 2018. - 448tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn thực hành khai thác các tính năng của Revit Architecture phiên bản
2017 của trình ứng dụng đa năng, tiện dụng và phổ cập nhất hiện nay trong vẽ kiến trúc.
Ký hiệu môn loại: 720.7/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010324
7/. SHAHUKH HUSAIN. Những vở opera kinh điển / Kể lại: Shahukh Husain ; Minh hoạ: James
Mayhew ; Đông Nguyên biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 96tr. : tranh màu ; 26cm. - (Dành cho lứa
tuổi 6+)
Tên sách tiếng Anh: The Barefoot book of stories from the opera
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Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn với nhiều câu đố, những câu
đố
này
không
yêuThiếu
cầu chính
xác bạn
phải làm gì cả chúng chỉ cung cấp một lượng thông tin nhất
Nhi Mượn:
TN.031937-31938
Số ĐKCB: Kho
định và bạn Ký hiệu môn loại: 782.1/NH556V
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. Bão lửa U23 : Thường châu tuyết trắng / Hoài Thu, Lan Phương, Quốc Việt, .... - Tái bản lần thứ
nhất. - H. : Thể dục - Thể thao, 2018. - 272tr. : hình ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách được viết nhằm tri ân tập thể cán bộ, cầu thủ U23 Việt Nam – những anh
hùng trên sân cỏ, HLV Park Hang Seo cùng các thành viên Ban huấn luyện, các ông bầu Đoàn
Nguyên Đức, Đỗ Quang Hiển… những người đã tâm huyết gây dựng, tận lực cống hiến cho thắng lợi
vang dội của bóng đá Việt Nam trong sự kiện vừa qua.
Ký hiệu môn loại: 796.334092/B108L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039672
Kho Mượn: MV.058538-58539
2/. CAIOLI, LUCA. Pogba trở về để tỏa sáng / Luca Caioli, Cyril Collot ; Nhan Thanh dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 249tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp bóng đá của cầu thủ Pogba,
từ khi còn là một đứa trẻ, trải qua các câu lạc bộ khác nhau, với những bước tiến, thăng trầm, với những
vụ chuyển nhượng gây chú ý, để rồi quay trở lại tiếp tục cống hiến cho Manchester United
Ký hiệu môn loại: 796.334092/P427B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039675
3/. MCDOUGALL, CHRISTOPHER. Sinh ra để chạy : Một bộ lạc ẩn dật, những vận động viên siêu
phàm và cuộc đua vĩ đại nhất mà thế giới chưa chứng kiến. / Christopher McDougall ; Nguyễn Kiến
Quốc dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 387tr. ; 24cm
Tóm tắt: Một cuộc phiêu lưu tìm hiểu cội nguồn của chạy bộ. Chủ nhân là một bộ tộc ẩn dật
sâu trong vùng núi cao Sierra ở Mexico. Cao trào là cuộc đua vượt thời gian vĩ đại nhất với những vận
động viên siêu phàm mà thế giới chưa từng chứng kiến, giữa những người chạy bộ giỏi nhất thời hiện
đại của nước Mỹ và những người thổ dân đại diện cho người chạy bộ nguyên thủy - Bộ tộc Tarahumara
Ký hiệu môn loại: 796.409721/S312R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010326
4/. MOORE, DR GARETH. Săn kho báu dưới đáy đại dương / Dr Gareth Moore ; Phạm Thu Hòa dịch.
- Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 31tr. : minh họa ; 26cm. - (Thử thách thông minh)
Tên sách tiếng Anh: Treasure hunt puzzles under the ocean
Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn với nhiều câu đố, những câu đố này
không yêu cầu chính xác bạn phải làm gì cả chúng chỉ cung cấp một lượng thông tin nhất định và bạn
phải tùy cơ ứng biến xem bạn phải làm gì và làm thế nào để giải những câu đố ấy
Ký hiệu môn loại: 793.73/S115K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015789-15790
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031945-31946
5/. MOORE, DR GARETH. Săn kho báu giữa lòng Kim Tự Tháp / Dr Gareth Moore ; Phạm Thu Hòa
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 31tr. : minh họa ; 26cm. - (Thử thách thông minh)
Tên sách tiếng Anh: Treasure hunt puzzles inside the pyramid
Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn với nhiều câu đố, những câu đố này
không yêu cầu chính xác bạn phải làm gì cả chúng chỉ cung cấp một lượng thông tin nhất định và bạn
phải tùy cơ ứng biến xem bạn phải làm gì và làm thế nào để giải những câu đố ấy
Ký hiệu môn loại: 793.73/S115K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015791-15792
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031947-31948
6/. MOORE, DR GARETH. Săn kho báu trên mặt trăng / Dr Gareth Moore ; Phạm Thu Hòa dịch. - Tp.
Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 31tr. : minh họa ; 26cm. - (Thử thách thông minh)
Tên sách tiếng Anh: Treasure hunt puzzles on the moon
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4/. Bé con của mẹ ơi! - Con đường mình thích nhất thế giới : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Lời: Hà
NgọcKý
Nga
; Tranh:
Nguyễn
Thị Tố Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 23tr. : tranh
hiệu
môn loại:
793.73/S115K
màu ;Số
phải
tùy cơ Kho
ứng lưu
biếnđộng:
xem bạn
phải làm gì và làm thế nào để giải những câu đố ấy
LDTN.015785-15786
ĐKCB:
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031941-31942
7/. MOORE, DR GARETH. Săn kho báu trong rừng thẳm / Dr Gareth Moore ; Phạm Thu Hòa dịch. Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 31tr. : minh họa ; 26cm. - (Thử thách thông minh)
Tên sách tiếng Anh: Treasure hunt puzzles in the jungle
Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn với nhiều câu đố, những câu đố này
không yêu cầu chính xác bạn phải làm gì cả chúng chỉ cung cấp một lượng thông tin nhất định và bạn
phải tùy cơ ứng biến xem bạn phải làm gì và làm thế nào để giải những câu đố ấy
Ký hiệu môn loại: 793.73/S115K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015787-15788
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031943-31944
8/. NGUYỄN PHI PHI ANH. Góc phố danh vọng / Nguyễn Phi Phi Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 312tr. ; 20cm
Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu về ba tác phẩm sân khấu nhạc kịch đương đại đã trình diễn và
tạo được tiếng vang của tác giả: Góc phố danh vọng, Đêm hè sau cuối, Mộng ước không xa vời
Ký hiệu môn loại: 792.5/G419P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039676
9/. Những vở ba lê kinh điển / Lời: Jane Yolen, Heidi E. Y. Stemple ; Minh hoạ: Rebecca Guay ; Hà Ly
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 80tr. : tranh màu ; 26cm. - (Dành cho lứa tuổi 6+)
Tóm tắt: Kể lại một số tác phẩm ba lê cổ điểm nổi tiếng như: Coppélia: Cô gái mắt sứ, hồ thiên
nga, Lọ Lem, kẹp hạt dẻ, người đẹp ngủ trong rừng, Daphnis và Chloe
Ký hiệu môn loại: 792.84/NH556V
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031935-31936
10/. VIỆT LINH. Giấy không gói được than cháy dở / Việt Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ
Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 296tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về điện ảnh, bình luận về những đạo diễn bậc thầy, những bộ
phim xuất sắc từ năm 1988 đến năm 2017 của điện ảnh trong nước và quốc tế
Ký hiệu môn loại: 791.4309/GI-126K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039674
Kho Mượn: MV.058540-58541
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. BABA, NOBORU. 11 chú mèo và chú heo con : 11 chú mèo đi du lịch / Noboru Baba ; Duy Ngọc
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 20189. - 43tr. : hình ảnh ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015833-15834
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032000-32001
2/. BẠCH LANG. Tự thương lấy mình / Bạch Lang. - H. : Phụ nữ, 2018. - 246tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039725
Kho Mượn: MV.058599-58600
3/. Bé con của mẹ ơi! - Có một con sâu đo bà lên người mình : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Lời: Hà
Ngọc Nga ; Tranh: Nguyễn Thị Tố Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 23tr. : tranh
màu ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B200C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015769-15770
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031971-31972
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19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B200C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015765-15766
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031967-31968
5/. Bé con của mẹ ơi! - Đi ngủ thôi các bạn ơi : Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi / Lời: Hà Ngọc Nga ;
Tranh: Nguyễn Thị Tố Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 23tr. : tranh màu ;
19cmKý hiệu môn loại: 895.9223/B200C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015767-15768
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031969-31970
6/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Ngữ văn / Phan Thế Hoài. - H. : Dân trí, 2018. 254tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Ngữ văn để các em học sinh làm quen
trước kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 807.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010329
7/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 11 : Vườn khủng long. - 2018. - 247tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039694
Kho Mượn: MV.058628-58629
Kho lưu động: LD.023392-23393
8/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái sài gòn : Cuộc đời không hẹn trước / Bùi Chí Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T. 5 : Bí mật thung lũng tử thần. - 2017. - 246tr.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG500Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039693
Kho Mượn: MV.058626-58627
Kho lưu động: LD.023390-23391
9/. CAO HUY THUẦN. Người khuôn đá : Tản văn / Cao Huy Thuần. - H. : Trẻ, 2018. - 361tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/NG558K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039713
Kho Mượn: MV.058589-58590
10/. Chiến thắng kì thi THPT Quốc gia 2018 môn Ngữ Văn / Nguyễn Thành Huân, Đoàn Thị Huấn,
Nguyễn Thị Huyền Trang ... b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 340tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Giáo dục công dân để các em học sinh
làm quen trước kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 807.076/CH305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010328
11/. Cô Xanh Lá, cô Nâu và cô Tím Biếc / Elsa Beskow ; Nam Thắng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Chuyện kể từ trái tim ấm áp(Dành cho lứa tuổi 4+))
Tên sách tiếng Thuỵ Điển: Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin
Ký hiệu môn loại: 839.73/CH527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015823-15824
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031992-31993
12/. DELLAIRA, AVA. Tình thư gửi tới địa đàng : Dành cho tuổi trưởng thành / Ava Dellaira ; Dạ Oanh
dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 284tr. ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/T312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010337
Kho Mượn: MV.058579-58580
13/. DUNMORE, HELEN. Du hành đến thế giới nhân ngư / Helen Dunmore ; Trường An dịch. - H.: Văn
Trang 14
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học. - 21cm
Phần 2 : Gút thủy triều. - 2018. - 355tr.
Ký hiệu môn loại: 823/G522T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039709
Kho Mượn: MV.058587-58588
14/. DURIAN SUKEGAWA. An : Tiểu thuyết / Durian Sukegawa ; Kodaki dịch. - H. : Văn học, 2018. 271tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/A105
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039726
Kho Mượn: MV.058597-58598
15/. ĐẶNG NGỌC HƯNG. Hùng Binh / Đặng Ngọc Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 536tr.
; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/H513B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039688
Kho Mượn: MV.058559-58560
16/. ĐÔNG BÔN TÂY CỐ. Hạnh phúc nhỏ của anh / Đông Bôn Tây Cố ; Tạ Thu Ngân dịch. - H.:
Thanh niên. - 21cm
T.2. - 2018. - 385tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039684
17/. ĐÔNG BÔN TÂY CỐ. Hạnh phúc nhỏ của anh / Đông Bôn Tây Cố ; Tạ Thu Ngân dịch. - H.:
Thanh niên. - 21cm
T.1. - 2018. - 402tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039707
18/. ELLCHIRO ODA. One piece. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.82 : "Thế giới xao động". - 2017. - 216tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/O-430E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015716-15717
19/. FAYE, GAEL. Quê hương nhỏ bé : Tiểu thuyết / Gael Faye ; Quỳnh Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 180tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 843.92/QU250H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039695
Kho Mượn: MV.058624-58625
20/. FONTAINE, LA. Thơ ngụ ngôn La Fontaine / La Fontaine; Nguyễn Văn Vĩnh dịch. - H. : Văn học,
2017. - 106tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 841.4/TH460N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.009220, VN.020608, VN.039696
Kho Mượn: MV.049382, MV.058606-58607
Kho Mượn: PM.025082, PM.036398-36399
21/. GEN - ICHIRO YAGYU. Câu chuyện về lỗ mũi : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Gen - ichiro Yagyu ;
Chi Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 29tr. : hình ảnh ; 25cm. - (Tủ sách người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản)
Ký hiệu môn loại: 895.63/C125C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031931-31932
22/. GOUNELLE, LAURENT. Bỗng dưng muốn sống = Le Jour Où J'ai Appris à vivre : Tiểu thuyết /
Laurent Gounelle ; Hiệu Constant dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 320tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843.92/B455D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039717
Kho Mượn: MV.058593-58594
Trang 15
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23/. HANNAH, KRISTIN. Những điều chúng ta làm vì yêu / Kristin Hannah ; Phan Hoàng Hà dịch. - H.
: Văn học, 2018. - 522tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039686
24/. HIGASHINO KEIGO. Trứng chim cúc cu này thuộc về ai : Tiểu thuyết / Higashino Keigo; Nguyễn
Hải Hà dịch. - H. : Văn học, 2018. - 438tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/TR556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039722
25/. HUỲNH NGỌC NGA. Bên kia cầu Chữ Y / Huỳnh Ngọc Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : : Nxb. Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 267tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những câu chuyện về một ốc đảo giữa Sài Gòn từ thập niên 50 đến 80 của thế kỷ 20,
thời gian tôi sống và trưởng thành ở đó. Những địa điểm đơn sơ nhưng đầy tình người với những tập tục
ăn sâu vào đời sống người dân địa phương. Đây đình miếu, đó chùa chiền, bến đò giữa hai con kênh
nối liền cùng Sài Gòn – Chợ Lớn, nhà máy gạo, xưởng cây, lò than, lò heo, chợ Ba Đình, chợ Xóm
Củi…tạo nên những nghĩa tình bình thường mà sâu đậm khó quên.
Ký hiệu môn loại: 895.92234/B254K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010331
Kho Mượn: MV.058577-58578
Kho lưu động: LD.023406-23407
26/. KAI HOÀNG. Xóm của hồi ức : Tản văn / Kai Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp.
Hồ Chí Minh, 2018. - 120tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/X429C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039692
Kho Mượn: MV.058622-58623
27/. KAZUKI TAKAHASHI. Yu-Gi-Oh / Kazuki Takahashi ; Rin dịch. - H.: Kim Đồng. - 18cm
T.35 : Ngôi làng của những oán hồn !!. - 2018. - 180tr.: tranh vẽ. - (Dành cho lứa tuổi 12+)
Ký hiệu môn loại: 895.63/Y610G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015722-15723
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031915-31916
28/. KUNDERA, MILAN. Đời nhẹ không kham / Milan Kundera; Trịnh Y Thư dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 475tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.3/D462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039708
Kho Mượn: MV.058585-58586
29/. LAN RÙA. Nhớ ai đó đến kiệt quệ / Lan Rùa. - H. : Phụ nữ. - 444tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH460A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039721
Kho Mượn: MV.058573-58574
30/. LANGREUTER, JUTTA. Nhà mình thích ở bên nhau : Những câu chuyện yêu thương trong gia
đình / Jutta Langreuter, Stefanie Dahle ; Bi Bi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 3000tr. : tranh màu
; 27cm
Ký hiệu môn loại: 839.81/NH100M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015829-15830
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031745-31746
31/. LÂM HOÀNG TRÚC. Đường hoa : Dành cho lứa tuổi 16+ / Lâm Hoàng Trúc. - H.: Kim Đồng. 21cm
T.1. - 2018. - 144tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ561H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015740-15741
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031833-31834
32/. LÂM HOÀNG TRÚC. Đường hoa : Dành cho lứa tuổi 16+ / Lâm Hoàng Trúc. - H.: Kim Đồng. Trang 16
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21cm
T.2. - 2018. - 144tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/Đ561H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015742-15743
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031831-31832
33/. LÊ MINH QUỐC. Ngày qua bóng ngày / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh,
2018. - 410tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NG112Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010332
Kho Mượn: MV.058569-58570
34/. LÊ TRÂM. Đêm nguyệt bạch : Tập truyện ngắn / Lê Trâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 225tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ253N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039714
Kho Mượn: MV.058567-58568
35/. MACOUREK, MILOS. Max, Sally & chiếc điện thoại thần kỳ - Phiêu lưu ngoài giờ học : Truyện
tranh / Milos Macourek, họa sĩ Adolf Born ; Quỳnh Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 128tr. : tranh
vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 891.863/M111S
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031976-31977
36/. MAKOTO YAMADA. Chiếc họp cứu thương / Makoto Yamada ; Gen-ichiro Yagyu minh hoah ;
Chi Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 32tr. ; 25cm
Tủ sách người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản
Ký hiệu môn loại: 895.63/CH303H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031933-31934
37/. MẠNH THỤY. Tôi chỉ muốn một mình sống trong trái tim em : Tản văn / Mạnh Thụy ; Dương Thị
Vân Anh, Đào Ngô Thanh Thảo dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 345tr. : Ảnh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.186/T452C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039718
38/. MAUPASSANT, GUY DE. Người tình hào hoa : Tiểu thuyết / Guy De Maupassant ; Thanh Thư
dịch. - H. : Hội nhà văn, 2017. - 398tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843.912/NG558T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039715
39/. MÈO MỐC. Tây du hí : Truyện tranh / Mèo Mốc truyện, tranh, tô màu. - H.: Dân trí. - 21cm
T.4. - 2017. - 109tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 895.9223/T126D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015693-15694
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031881-31882
40/. MIKI YOSHIKAWA. Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa, Ruyuha Kyouka dịch. - H.: Kim Đồng. 18cm
T.1. - 2018. - 196tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.636/Đ125G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039619
Kho Mượn: MV.058410
Kho lưu động: LDTN.015718, LDTN.015721
41/. MIKI YOSHIKAWA. Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa, Ruyuha Kyouka dịch. - H.: Kim Đồng. 18cm
T.2. - 2018. - 196tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.636/Đ125G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015719-15720
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42/. MINH NGUYỆT ĐANG. Tứ quý cẩm : Tiểu thuyết / Minh Nguyệt Đang ; Hà Giang, Nguyệt dịch. H.: Văn học. - 24cm
T.3. - 2018. - 490tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/T550Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010335
43/. MINH NGUYỆT ĐANG. Tứ quý cẩm : Tiểu thuyết / Minh Nguyệt Đang ; Hà Giang, Nguyệt dịch. H.: Văn học. - 24cm
T.2. - 2018. - 442tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/T550Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010334
44/. MINH NGUYỆT ĐANG. Tứ quý cẩm : Tiểu thuyết / Minh Nguyệt Đang ; Hà Giang, Nguyệt dịch. H.: Văn học. - 24cm
T.1. - 2018. - 442tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/T550Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010333
45/. MINH NGUYỆT ĐANG. Tứ quý cẩm : Tiểu thuyết / Minh Nguyệt Đang ; Hà Giang, Nguyệt dịch. H.: Văn học. - 24cm
T.4. - 2018. - 486tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/T550Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010336
46/. Nanh Trắng / Sarah Courtauld ; Nguyên tác: Jack London ; Minh họa: Alan Marks ; Võ Hứa Vạn
Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 61tr. : tranh màu ; 20cm. - (Truyện hay thế giới cho thiếu
nhi)
Tên sách tiếng Anh: White Fang
Ký hiệu môn loại: 823/N107T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015738-15739
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031829-31830
47/. NGÔ ĐỨC HÙNG. Để yên cho bác sĩ "hiền" / Ngô Đức Hùng. - H. : Thế giới, 2018. - 242tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/Đ250Y
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039697
Kho Mượn: MV.058603
Kho lưu động: LD.023396-23397
48/. NGUYÊN BẢO. Ngồi khóc một mình / Nguyên Bảo. - H. : Dân Trí; Công ty sách Bách Việt, 2018.
- 215tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG452K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039691
Kho Mượn: MV.058616-58617
Kho lưu động: LD.023386-23387
49/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Oẳn tà rroằn : Truyện ngắn / Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn học, 2018.
- 218tr. ; 21cm. - (Tinh hoa văn chương Việt)
Ký hiệu môn loại: 895.922332/O-415T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039687
Kho Mượn: MV.058595-58596
Kho lưu động: LD.023382-23383
50/. NGUYỄN DUY QUYỀN. Còn quá nhiều thứ để thương : Tản văn / Nguyễn Duy Quyền. - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hóa - Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 120tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/C430Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039724
Kho Mượn: MV.058563-58564
51/. NGUYỄN NHƯ THÌN. Người lính thành phố Quảng Trị / Nguyễn Như Thìn. - H. : Hồng Đức, 2018.
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- 279 ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803/NG558L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039700
Kho Mượn: MV.058620-58621
Kho lưu động: LD.023404-23405
52/. NGUYỄN THÀNH NHÂN. Nhà văn già và em mọi nhỏ : Tập truyện / Nguyễn Thành Nhân. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 262tr. : Tranh vẽ ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH100V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039716
Kho Mượn: MV.058571-58572
Kho lưu động: LD.023408-23409
53/. NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN. Thương nói sao vừa / Nguyễn Thị Huyền Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh
: Nxb. Trẻ, 2017. - 112tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/TH561N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039499
Kho Mượn: MV.058140-58141
Kho lưu động: LD.023410-23411
54/. NGUYỄN THỊ KHÁNH LY. Cuộc Phiêu lưu của cơn gió : Truyện đồng thoại / Nguyễn Thị Khánh
Ly. - H. : Văn học, 2017. - 99tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/C514P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015712-15713
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031863-31864
55/. NGUYỆT LƯU QUANG. Theo anh bay đến tận cùng thế giới : Tản văn / Nguyệt Lưu Quang; Hàn
Vũ Phi dịch. - H. : Văn học, 2018. - 334tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/TH205A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039701
Kho Mượn: MV.058565-58566
56/. Những chuyến phiêu lưu qua thư của Felix : Chú thỏ bé khám phá hành tinh xanh / Annette
Langen ; Hoạ sĩ: Constanza Droop ; Thu Trang dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 22cm. (Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 10 tuổi)
Tên sách tiếng Đức: Abenteuerliche briefe von Felix
Ký hiệu môn loại: 833/NH556C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031974-31975
57/. NOBORU BABA. 11 chú mèo và cái túi vải / Noboru Baba ; Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 43tr. : tranh màu ; 26cm
Tên sách tiếng Nhật: 11-Piki no neko fukuro no naka
Ký hiệu môn loại: 895.63/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015831-15832
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031998-31999
58/. PHẠM NGỌC TIẾN. Phố phở phố có nhà to : Tản văn / Phạm Ngọc Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 236tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/PH450P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039699
Kho Mượn: MV.058614-58615
Kho lưu động: LD.023394-23395
59/. Phù thuỷ xứ Oz / Rosie Dickins ; Nguyên tác: L. Frank Baum ; Minh hoạ: Mauro Evangelista ; Võ
Hứa Vạn Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 62tr. : tranh màu ; 20cm. - (Truyện hay thế giới
cho thiếu nhi)
Tên sách tiếng Anh: The wizard of Oz
Ký hiệu môn loại: 813/PH500T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015714-15715
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031865-31866
60/. PICOULT, JODI. Siêu thoát : Tiểu thuyết / Jodi Picoult ; Trần Thị Nhật Trang dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 610tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 813.54/S309T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039706
61/. PLOY. Phía sau một cô gái / Ploy. - H. : Phụ nữ, 2018. - 279tr. : Tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/PH301S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039685
Kho Mượn: MV.058581-58582
62/. Hồng Lâu Mộng / Nguyên tác: Tào Tuyết Cần ; Lời: Lâm Lâm ; Minh họa: Tôn Khánh Quốc ; Trần
Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 19cm
Quyển hạ. - 2018. - 263tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/H455L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031909-31910
63/. Thủy Hử / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Lời: Trần Nguyên Sơn ; Minh họa: Ngụy Trung Thiện ; Trần
Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 21cm
Quyển hạ. - 2018. - 266tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/T550D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031913-31914
64/. Tây Du Ký / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Lời: Hoành Dương ; Minh họa: Ngụy Trung Thiện ; Trần
Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 21cm
Quyển hạ. - 2018. - 267tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031899-31900
65/. Tam Quốc Diễn Nghĩa / Nguyên tác: La Quán Trung ; Lời: Triệu Thần ; Minh họa: Diệp Hùng ;
Trần Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 21cm
Quyển hạ. - 2018. - 299tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/T104Q
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031903-31904
66/. Hồng Lâu Mộng / Nguyên tác: Tào Tuyết Cần ; Lời: Lâm Lâm ; Minh họa: Tôn Khánh Quốc ; Trần
Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 19cm
Quyển thượng. - 2018. - 263tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/H455L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031907-31908
67/. Tam Quốc Diễn Nghĩa / Nguyên tác: La Quán Trung ; Lời: Triệu Thần ; Minh họa: Diệp Hùng ;
Trần Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 21cm
Quyển thượng. - 2018. - 263tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/T104Q
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031905-31906
68/. Thủy Hử / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Lời: Trần Nguyên Sơn ; Minh họa: Ngụy Trung Thiện ; Trần
Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 21cm
Quyển thưởng. - 2018. - 294tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/T550D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031911-31912
69/. Tây Du Ký / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Lời: Hoành Dương ; Minh họa: Ngụy Trung Thiện ; Trần
Hữu Nùng dịch. - H.: Văn học. - 21cm
Quyển Thượng. - 2018. - 294tr.: tranh vẽ. - (Tứ đại danh tác Trung Hoa)
Ký hiệu môn loại: 895.13/T126D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031901-31902
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70/. QUỲNH LÊ. Pho mát & Đậu bắp : Làm trẻ con ở Thụy Sĩ / Quỳnh Lê ; X.Lan minh họa. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 185tr. : minh họa ; 20cm
78/. ST. JOHN, LAUREN. Câu chuyện bầy voi / Lauren St. John ; Nguyễn Phi Ngọc dịch ; Minh
hoạ:
David Dean.
- H. :VN.039690
Kim Đồng, 2018. - 283tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)(Vị
Kho Đọc:
Số ĐKCB:
thần trị Ký hiệu
môn
loại:
895.92284/PH400M
Kho Mượn: MV.058610-58611
Kho lưu động: LD.023384-23385
71/. RIORDAN, RICK. Magnus Chase và các vị thần của Asgard / Rick Riordan ; Nguyễn Mỹ Ngọc
dịch. - H.: Văn học. - 24cm
Ph. 3 : Con thuyền của cái chết. - 2018. - 459tr.
Ký hiệu môn loại: 813/M102N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039705
72/. Sam & Watson - Kết thúc để bắt đầu / Ghislaine Dulier, Bérengére Delaporte ; Biên dịch: Lê
Nguyễn Thảo Phương ; Hiệu đính: Lê Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb .Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 32tr. : Tranh màu ; 26cm
Tên sách tiếng Anh: The Seasons of Life
Ký hiệu môn loại: 843/S104A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015803-15804
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031963-31964
73/. Sam & Watson - Nhìn bằng trái tim / Ghislaine Dulier, Bérengére Delaporte ; Biên dịch: Lê
Nguyễn Thảo Phương ; Hiệu đính: Lê Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb .Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 32tr. : Tranh màu ; 26cm
Tên sách tiếng Anh: See with the heart
Ký hiệu môn loại: 843/S104A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015801-15802
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031957-31958
74/. Sam & Watson - Phát triển lòng tự tin / Ghislaine Dulier, Bérengére Delaporte ; Biên dịch: Lê
Nguyễn Thảo Phương ; Hiệu đính: Lê Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb .Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 32tr. : Tranh màu ; 26cm
Tên sách tiếng Anh: Growing Confident
Ký hiệu môn loại: 843/S104A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015805-15806
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031961-31962
75/. Sam & Watson - Thổi bay cơn giận / Ghislaine Dulier, Bérengére Delaporte ; Biên dịch: Lê
Nguyễn Thảo Phương ; Hiệu đính: Lê Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb .Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 32tr. : Tranh màu ; 26cm
Tên sách tiếng Anh: Better than Anger
Ký hiệu môn loại: 843/S104A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015807-15808
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031959-31960
76/. SIM YOON SEO. Hãy để em bên anh : Tiểu thuyết / Sim Yoon Seo ; Ngân Hà dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 469tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.73/H112Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039704
77/. SOUTHEY, ROBERT. Cô bé tóc vàng và ba con gấu = Goldilocks and the three bears : Truyện
tranh / Robert Southey ; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Lao động, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Ehon
thực phẩm tâm hồn cho bé. Dành cho trẻ từ 3 - 10 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 823/C450B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015817-15818
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031986-31987
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thương; T.4)
Tên sách tiếng Anh: The elephant's tale
Ký hiệu môn loại: 823/C125C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015697-15698
79/. ST. JOHN, LAUREN. Chiến dịch tê giác / Lauren St. John ; Nguyễn Phi Ngọc dịch ; Minh hoạ:
David Dean. - H. : Kim Đồng, 2018. - 231tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)(Vị thần trị
thương; T.5)
Tên sách tiếng Anh: Operation Rhino
Ký hiệu môn loại: 823/CH305D
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031873-31874
80/. ST. JOHN, LAUREN. Chú báo hoa cuối cùng / Lauren St. John ; Nguyễn Phi Ngọc dịch ; Minh
hoạ: David Dean. - H. : Kim Đồng, 2018. - 238tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)(Vị thần trị thương;
T.3)
Tên sách tiếng Anh: The last leopard
Ký hiệu môn loại: 823/CH500B
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031871-31872
81/. ST. JOHN, LAUREN. Chú hươu cao cổ trắng / Lauren St. John ; Bùi Xuân dịch ; Minh hoạ: David
Dean. - H. : Kim Đồng, 2018. - 240tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)(Vị thần trị thương; T.1)
Tên sách tiếng Anh: The white giraffe
Ký hiệu môn loại: 823/CH500H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031867-31868
82/. ST. JOHN, LAUREN. Khúc hát cá heo / Lauren St. John ; Bùi Xuân dịch ; Minh hoạ: David Dean.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 331tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)(Vị thần trị thương; T.1)
Tên sách tiếng Anh: Dolphin song
Ký hiệu môn loại: 823/KH506H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031869-31870
83/. Tý quậy : Truyện tranh / Đào Hải. - H.: Kim Đồng. - 21cm
T.10. - 2018. - 163tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 895.9223/T600Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015691-15692
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031885-31886
84/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.1 : Chiến binh mạo hiểm. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031895-31896
85/. Thần đồng đất Việt / Truyện: Uyên Nhã ; Tranh: Tiến Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp.
Hồ Chí Minh. - 18cm
T.219 : Hội làng nảy lửa. - 2018. - 136tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH121Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015728-15729
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031921-31922
86/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.2 : Công viên khủng long. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031897-31898
87/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.3 : Trận chiến xuyên thời gian. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031891-31892
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88/. Tân Doraemon bóng chày : Truyện tranh / Mugiwara Shintaro, Fujio Pro ; Thuỳ Hương dịch. - H.:
Kim Đồng. - 19cm
T.4. - 2018. - 187tr.. - (Dành cho trẻ em)
Ký hiệu môn loại: 895.63/T121D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015724-15725
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031917-31918
89/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.4 : Bay về kỷ Jura. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031893-31894
90/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.5 : Khủng long và tòa thành vàng. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031887-31888
91/. Pokémon đặc biệt : Truyện tranh / Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Mato ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. H.: Kim Đồng. - 18cm
T.53. - 2017. - 200tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 895.63/P428E
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015726-15727
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031919-31920
92/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.6 : Kho báu kỷ Jura. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031889-31890
93/. TAM VŨ. Bỗng dưng thành khổng lồ : Truyện giả tưởng. Dành cho trẻ em từ 10-15 tuổi / Tam Vũ.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 111tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B455D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015752-15753
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031841-31842
94/. TAM VŨ. Người tù của đĩa bay : Dành cho trẻ em từ 10-18 tuổi / Tam Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 157tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG558T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015754-15755
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031843-31844
95/. TẦN MINH. Kẻ nhìn trộm : Tiểu thuyết trinh thám / Tần Minh; Đinh Quỳnh Anh dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 547tr. : Hình vẽ ; 24cm. - (Bác sĩ pháp y Tần Minh)
Ký hiệu môn loại: 895.136/K200N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010327
96/. THẢO THẢO. Thanh xuân của chúng ta sẽ dài bao lâu : Tản văn, truyện ngắn / Thảo Thảo. - H. :
Văn học, 2018. - 228tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/TH107X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039702
Kho Mượn: MV.058612-58613
97/. Tình yêu có từ nơi đâu? : Cho một mùa Valentine đầy ắp yêu thương / Huỳnh Tuấn Anh, Phong
Việt, Du Phong.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 91tr. ; 14cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/T312Y
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039689
Kho Mượn: MV.058591-58592
Kho lưu động: LD.023388-23389
98/. TỐ LINH. Nghiên cứu sinh : Tiểu thuyết / Tố Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 423tr. ;
Trang 23
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20cm

Tóm tắt: Văn học hiện đại
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NGH305C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039712
Kho Mượn: MV.058583-58584
99/. TRIỆU KIỀN KIỀN. Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta : Tiểu thuyết / Triệu Kiền Kiền ; Celia
Nguyễn dịch. - H.: Thanh niên. - 21cm
T.2. - 2018. - 318tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/G553T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039719
100/. TRIỆU KIỀN KIỀN. Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta : Tiểu thuyết / Triệu Kiền Kiền ; Celia
Nguyễn dịch. - H.: Thanh niên. - 21cm
T.1. - 2018. - 329tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/G553T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039720
101/. TRỊNH VĂN ĐỊNH. Tự do và quyền lực : Nhân vật đế sư Trưng Lương trong văn học nhà nho ở
Việt Nam và Trung Quốc / Trịnh Văn Định. - H. : Tri thức, 2018. - 217tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039710
Kho Mượn: MV.058604-58605
102/. TRUONG, ELENA PUCILLO. Vàng trên biển đá đen / Elena Pucillo Truong ; Trương Văn Dân
dịch. - Hồ Chí Minh : Nxb. Hồ Chí Minh, 2018. - 265tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 853.92/V106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039698
Kho Mượn: MV.058618-58619
Kho lưu động: LD.023400-23401
103/. Tủ sách vườn yêu thương - Bên gốc táo / Kim Phụng kể ; Bảo Huyên Reiko vẽ. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 45tr. : tranh màu ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/T500S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015730-15731
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031923-31924
104/. Tủ sách vườn yêu thương - Ngôi nhà ngàn tấm gương / Kim Phụng kể ; Trần Thị Thùy My vẽ. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 45tr. : tranh màu ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/T500S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015732-15733
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031927-31928
105/. Tủ sách vườn yêu thương - Người bạn hoàn hảo / Kim Phụng kể ; Trần Thị Thùy My vẽ. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 45tr. : tranh màu ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/T500S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015734-15735
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031925-31926
106/. UEGAKI, CHIERI. Tiếng vĩ cầm của nội : Dành cho lứa tuổi 3- 9 tuổi / Chieri Uegaki lời ; Qin
Leng tranh ; Ngọc Thư dịch. - Kim Đồng, 2018. - 30tr. : hình ảnh ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 813/T306V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015821-15822
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031990-31991
107/. VAN GULIK, ROBERT. Thuyền hoa án : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Van Gulik ; Lê Đình Chi
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 407tr. ; 21cm. - (Địch công kỳ án)
Ký hiệu môn loại: 839.3164/TH527H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039723
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Kho Mượn: MV.058561-58562
108/. VŨ THANH LỊCH. Người hát gọi mặt trởi : Tập truyện ngắn / Vũ Thanh Lịch. - Tp.Hổ Chí Minh :
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 365tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039711
Kho Mượn: MV.058608-58609
109/. WHALEY, JOHN COREY. Hành vi phi Logic : Dành cho tuổi trưởng thành / John Corey Whaley
; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 240tr. : Tranh vẽ ; 23cm
ĐTTS ghi: Cuốn sách đạt giải thưởng Printz và được đề cử giải thưởng sách Quốc gia Mỹ
Ký hiệu môn loại: 813.6/H107V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010330
Kho Mượn: MV.058575-58576
Kho lưu động: LD.023402-23403
110/. Who? J.K.Rowling : Truyện tranh / Lời: Kim Seungryeol ; Tranh: ChungBe Studios ; Nguyễn Thị
Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 172tr. : ảnh ; 21cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới)
Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của các danh nhân sẽ đem đến
cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp.
Ký hiệu môn loại: 823.92/WH400J
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015701-15702
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031853-31854
111/. XUÂN HUY. Dưới bầu trời ngày hạ / Xuân Hy - Kỳ Muông. - H. : Tổng hợp, 2018. - 159tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/D558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039703
Kho Mượn: MV.058601-58602
Kho lưu động: LD.023398-23399
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. AMARTYA SEN. Người Ấn Độ thích tranh luận / Amartya Sen, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ dịch. H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 405tr. ; 23cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: The argumentative Indian
Tóm tắt: Tập hợp một số bài tiểu luận về truyền thống tranh luận lâu đời tại Ấn Độ thông qua 3
phần: Tiếng nói và tính không chính thống; văn hoá và truyền thông; nguyên nhân và bản sắc
Ký hiệu môn loại: 954/NG558Â
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010347
2/. An Nam truyện : Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa / Châu Hải Đường dịch và
biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 327tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các ghi chép về Việt Nam trong 17 bộ chính sử xưa của Trung
Quốc, bao trùm một khoảng thời gian dài, từ thời nhà Tần, Hán đến năm 1911, khi cuộc Cách mạng
Tân Hợi chấm dứt triều đại phong kiến cuối cùng ở nước này. Đồng thời, ngoài những ghi chép trực tiếp
về vùng đất Việt cổ được biết đến với tên gọi Giao Chỉ, An Nam... thì những ghi chép về các vương
quốc xưa đến nay tuy không còn mà đã là một phần của lãnh thổ Việt Nam hiện đại như: Chiêm
Thành, Phù Nam, Chân Lạp... cũng được chọn dịch và ghi chép vào sách này để bạn đọc có thêm tư
liệu về lịch của các vùng đất ấy trong tiến trình chung của lịch sử Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.7/A105N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010342
3/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Lịch sử / Phạm Văn Đông (ch.b) ; Nguyễn Thị
Thanh Trúc b.s.. - H. : Dân trí, 2018. - 230tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Lịch sử để các em học sinh làm quen
trước kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 907.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010344
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4/. Khảo cổ học Nam Bộ thời tiền sử / Bùi Chí Hoàng (ch.b.), Nguyễn Khánh Trung Kiên, Đặng Ngọc
Kính. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 582tr. : bảng, bản đồ, hình vẽ, ảnh màu ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Tóm tắt: Khái quát về vùng đất Nam Bộ trong quá khứ; lịch sử những phát hiện và nghiên cứu
khảo cổ học. Phân tích đặc trưng di tích, loại hình di vật khảo cổ học. Nghiên cứu khảo cổ học Nam Bộ
thời tiền sử về địa điểm phân bố di tích, đặc trưng văn hoá, niên đại, cơ cấu kinh tế - xã hội, những con
đường giao lưu và hội nhập văn hoá của Nam Bộ thời tiền sử

Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại những dấu mốc quan trọng nhất về cuộc đời hoạt động của
chiến
sĩ Ký hiệu
959.77/KH108C
Khomôn
Đọc:loại:
VV.010341
Số
ĐKCB:
5/. LÊ VĂN TOAN. Ấn Độ : Đất nước - Xã hội - Văn hóa / Lê Văn Toan, Nguyễn Thị Mai Liên (đồng
chủ biên). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 498tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn đề cập một cách có hệ thống về đất nước, Xã hội và Văn hóa của Ấn Độ qua
các thời kì lịch sử để cung cấp thêm hiểu biết về quốc gia này cho những bạn đọc có ý muốn tìm hiểu
Ký hiệu môn loại: 954/Â121Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010345
6/. NGÔ MINH OANH. Những người làm nên lịch sử Ấn Độ / Ngô Minh Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn
hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 320tr. ; 20cm
Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu những nét cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to
lớn của các danh nhân thời cận đại vào công cuộc đấu tranh cho nền độc lập, tự do của nhân dân Ấn
Độ Ký hiệu môn loại: 954/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039680
7/. NGUYỄN CHUÔNG. Con đường binh nghiệp / Nguyễn Chuông. - H. : Hồng Đức, 2018. - 324tr. ;
21cm
Tóm tắt: Con đường binh nghiệp được kể ra trong những trang hồi ức chiến trận này mang một
ý nghĩa tôn kính, đồng thời cũng là để minh chứng cho một góc nhỏ của lịch sử quân sự mà các đơn vị
thân yêu của tác giả đã bao phen xông pha lửa đạn. Với tác giả, đây là tình cảm và đây cũng là trách
nhiệm của một người lính
Ký hiệu môn loại: 959.7032/C430Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039677
Kho Mượn: MV.058548-58549
Kho lưu động: LD.023412-23413
8/. NGUYỄN DUY CHÍNH. Bút nghiên giấy mực / Nguyễn Duy Chính. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 444tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm một số biên khảo, tùy bút, dịch thuật… vốn rải rác trong số các bài viết
nho nhỏ về văn hóa Trung Hoa được hoàn thành thường là không mang theo một mục đích nào cả.
Đây là những tư liệu giải trí trong những khoảng thời gian cần một chút thanh thản để trốn ra khỏi cái
không gian nặng nề của cuộc đời, khác hẳn với những công trình biên khảo về lịch sử của người viết.
Ký hiệu môn loại: 951/B522N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010340
9/. NGUYỄN HẢI TRƯỜNG. Gửi lại mai sau / Nguyễn Hải Trường ; Đặng Vương Hưng s.t., b.s.. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 299tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách là cuốn nhật kí ghi chép lại những sự kiện xảy ra trên đường hành quân
vào Nam và những ngày tác giả trực tiếp sống chiến đấu, tham gia công tác vận động quần chúng ở
vùng Nam Tây Nguyên
Ký hiệu môn loại: 959.7043/G553L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039678
Kho Mượn: MV.058550-58551
Kho lưu động: LD.023414-23415
10/. NGUYỄN HUY PHỤC. Người mang nhiều bí số / Nguyễn Huy Phục. - Tái bản lần thứ I. Có sửa
chữa, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2018. - 289tr. ; 21cm
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Nguyễn Thanh Điềm và đồng đội
Ký hiệu môn loại: 959.7043092/NG558M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039679
Kho Mượn: MV.058544-58545
Kho lưu động: LD.023416-23417
11/. Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu : Thế kỷ XX / B.s.: Đào Phương Anh, Ngô Thị Chang,
Trương Văn Cường,.... - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 297tr. ; 21cm
Đtts ghi: Trung tâm Thông tin Văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách này bao gồm những sự kiện lịch sử tiêu biểu đã xảy ra trong thế kỉ XX (từ
năm 1900 đến năm 1996). Các sự kiện trong cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở nguồn tài liệu
của các nhà sử học đã được công bố trên sách, báo, internet,...
Ký hiệu môn loại: 959.704/NH556S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039681
Kho Mượn: MV.058546-58547
12/. TRẦM HƯƠNG. Chuyện năm 1968 : Tập truyện ký / Trầm Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 429tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Mậu thân 1968 là khúng bi tráng ca được viết nên bằng xương máu của biết bao đồng
bào, chiến sĩ. Trong tập sách này, nếu kiên trì mở ra, bạn đọc sẽ đồng cảm, hiểu vì sao tác giả viết
nhiều về họ - những chứng nhân lịch sử cùng những câu chuyện của họ về Mậu thân 1968. Viết nhiều
mà vẫn không thể hết, chỉ là những con người, câu chuyện tác giả có cơ hội được gặp, được nghe mà
thôi!
Ký hiệu môn loại: 959.7043/CH527N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010348
Kho Mượn: MV.058557-58558
13/. TRẦN HUY ĐOÀN. Hướng dẫn ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi THPT chuyên đề Lịch sử : Dành
cho học sinh lớp 10, 11, 12 và giáo viên. Tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia / Trần Huy
Đoàn, Trần Thùy Chi. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 412tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 907.2076/H561D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023420-23421
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Địa lí / Phạm Văn Đông (ch.b) ; Nguyễn Mạnh
Liễu, Phan Văn Đoàn b.s.. - H. : Dân trí, 2018. - 183tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Địa lí để các em học sinh làm quen trước
kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 910.076/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010343
Kho Mượn: MV.058630
2/. HỘI NGHIÊN CỨU ĐÔNG DƯƠNG. Địa lý học: Tự nhiên, kinh tế và lịch sử Nam kỳ / Nguyễn Nghị,
Nguyễn Thanh Long dịch. - TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. - 24cm
T. X (1904) : Chuyên khảo về tỉnh Cần Thơ. - 2018. - 51tr.: bảng, ảnh. - (ĐTTS ghi: Hội
nghiên cứu Đông Dương)
Tóm tắt: Địa lý
Ký hiệu môn loại: 915.97/Đ301L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010346
Kho Mượn: MV.058555-58556
Kho lưu động: LD.023418-23419
3/. LÊ THÔNG. Ôn luyện trắc nghiệm môn địa lí lớp 10 / Lê Thông (ch.b) ; Bùi Thị Nhiệm, Phạm Ngọc
Trụ. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 152tr. : bảng, bản đồ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 910.076/Ô454L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010338
Kho Mượn: MV.058553-58554
Trang 27
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4/. NGUYỄN MỸ TRÀ. Trường Sa nơi ta đến / Nguyễn Mỹ Trà. - H. : Kim Đồng, 2018. - 151tr. : ảnh ;
23cm
Tên sách tiếng Anh: Here we come
Tóm tắt: Trường Sa – Nơi ta đến là một bộ sách ảnh giàu nữ tính, mang tới cho chúng ta những
thông điệp dịu dàng về tình yêu Tổ quốc. Cuốn sách cũng khiến bất cứ ai trong chúng ta, những người
đã từng đặt chân đến Trường Sa hoặc chỉ biết Trường Sa trong những câu chuyện kể đều rung lên
những cảm xúc đẹp đẽ. Tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo ngân vang từ những khoảnh khắc vừa
đời thường, dung dị, vừa cảm động hấp dẫn
Ký hiệu môn loại: 915.975600222/TR561S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010339
5/. NHÂM HÙNG. Cần Thơ nét cũ nét xưa / Nhâm Hùng b.s.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 223tr. : Ảnh ; 20cm
ĐTTS ghi: Thư viện thành phố Cần Thơ, Thư mục: tr. 222-223
Tóm tắt: Giới thiệu những khía cạnh tiêu biểu nhất hình thành nên nét "cũ", "xưa" của Cần Thơ:
tìm về đất Trấn Giang xưa, đô thị sơ khai dưới triều Nguyễn, miệt vườn Cần Thơ hình thành ra sao, kể
chuyện cồn nổi, vẻ đẹp kiến trúc cổ, chợ nổi Cái Răng hình thành, đô thị Cần Thơ 100 năm trước...
Ký hiệu môn loại: 915.9793/C121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039682
6/. NHÂM HÙNG. Hấp dẫn du lịch Cần Thơ / Nhâm Hùng. - Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2018. 188tr. : Ảnh màu ; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách nghiệp vụ, tài liệu quảng bá du lịch Cần Thơ, mang đến cho bạn đọc và
du khách những điều bổ ích qua trang sách để bạn đọc có được sự trải nghiệm hấp dẫn trên thực tế
Ký hiệu môn loại: 910.959793/H123D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039683
CHÍNH TRỊ
1/. CHRISTENSEN, THOMAS J.. Sự trỗi dậy của Trung Quốc : Định hình những lựa chọn đối với một
quyền lực đang lên (Sách tham khảo) / Thomas J. Christensen ; Ngụy Hải An, Vũ Tú Linh, ... dịch. - H.
: Chính trị Quốc gia, 2017. - 597tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The China challenge - Shaping the choices of a rising power
Tóm tắt: Mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, quân sự và trình bày một cách toàn diện về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung
Quốc từ thời chính quyền George H. W. Bush đến thời chính quyền Brack Obama
Ký hiệu môn loại: 327.51073/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010300
2/. LÊ VĂN TOAN. Việt Nam - Ấn Độ : Bối cảnh mới, tầm nhìn mới / Lê Văn Toan (ch.b). - H. : Thông
tin và Truyền thông, 2017. - 445tr. ; 24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: Vietnam - India Relations. New context and neu vision
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về những đổi mới của hiện tại, những chiến lược phát triển mới
trong tương lai của mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ
Ký hiệu môn loại: 327.597054/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010297
3/. NGUYỄN HUY HOÀNG. Đánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức
phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và gợi mở chính sách cho Việt Nam : Sách chuyên khảo /
Nguyễn Huy Hoàng (ch.b). - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 335tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá tác động của sự điều chỉnh chiến lược, phương thức phát triển
mới của Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến ASEAN và một số nước thành
viên; đối sách và phản ứng của ASEAN, một số nước thành viên và gợi ý đối sách cho Việt Nam đối với
sự điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 327.51059/Đ107G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039646
Kho Mượn: MV.058470-58471
Trang 28
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Kho lưu động: LD.023349-23351
4/. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng = Vietnam India relations
in economic, commerce and energy / B.s.: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng, Lê Văn Lợi... ;
Lê Văn Toan ch.b.. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 298tr. ; 24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn
Độ)
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại - năng lượng, hiệp định thương mại hàng hoá và cơ hội tiếp cận thị trường Ấn Độ...
Ký hiệu môn loại: 327.597054/QU105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010296
5/. ROUSSEAU, JEAN JACQUES. Bàn về khế ước xã hội / Jean Jacques Rousseau ; Thanh Đạm
dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 309tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những tư tưởng lớn của cách mạng dân chủ bàn về xã hội loài người, quyền con
người, các thể chế nhà nước, chế độ và luật pháp ..
Ký hiệu môn loại: 320.11/B105V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039645
6/. Who? Aung San Suu Kyi : Truyện tranh / Lời: Lee Sukja ; Tranh: Cho Myungwon ; Cao Thị Bắc
Hải dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 172tr. : ảnh ; 21cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới)
Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của các danh nhân sẽ đem đến
cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp.
Ký hiệu môn loại: 320.092/WH400A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015707-15708
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031859-31860
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Who? Karl Marx : Truyện tranh / Lời: Lee Sukja ; Tranh: ChungBe Studios ; Cao Thị Bắc Hải dịch.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 172tr. : ảnh ; 21cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới)
Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của các danh nhân sẽ đem đến
cho các em những ước mơ và hoài bão cao đẹp.
Ký hiệu môn loại: 335.42092/WH400K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015703-15704
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031855-31856
KINH TẾ
1/. GALLOWAY, SCOTT. Tứ đại quyền lực : Giải mã gien đột phá của Amazon, Apple, Facebook và
Google / Scott Galloway ; Lương Trọng Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 269tr. : biểu đồ ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The FOUR - The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google
Tóm tắt: Những chiến lược kinh doanh và năng lực thao túng thị trường của bốn đại gia công
nghệ có sức ảnh hưởng lớn đối với thế giới hiện nay là Amazon, Apple, Facebook và Google
Ký hiệu môn loại: 338.761004678/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010299
2/. LÊ VĂN TOAN. Kinh tế Ấn Độ : Tiến trình tự lực, tự cường / Lê Văn Toan, Đỗ Đức Thịnh ch.b.. - H.
: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 448tr. ; 24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: Indian Economy. The evolution to self reliance
Ký hiệu môn loại: 330.954/K312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010295
3/. LÊ VĂN TOAN. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ : Trên lĩnh vực văn hóa / Lê Văn Toan (ch.b). - H. :
Thông tin và Truyền thông, 2017. - 346tr. ; 24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: Vietnam - India Cultural Relations
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ trên lĩnh vực
văn hóa trong suốt chặng đường 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước
Trang 29
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Ký hiệu môn loại: 330.428597054/QU107H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010298
4/. MORRIS, CHARLES. Tesla - Elon Musk : Tương lai và những điều viễn tưởng / Charles Morris ;
Quốc Đạt dịch. - H. : Lao động, 2018. - 301tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách là lời giải đáp cho câu hỏi: Tesla đã tạo nên những chấn động như thế
nào? Và Tesla có vị trí thế nào trong lịch sử cách tân của ngành công nghiệp chế tạo xe ô tô?
Ký hiệu môn loại: 338.762922930973/T206L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038082
Kho Đọc: VV.010303
Kho Mượn: MV.055403-55404, MV.058480-58481
5/. O'NEIL. WILLIAM J. Làm giàu qua chứng khoán : Một hệ thống thành công trong những thời điểm
thuận lợi lẫn khó khăn / William J. O'Neil ; Lệ Hằng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 270tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn một hệ thống đơn giản, dựa trên thực tế đã được chứng
minh đầy đủ trong thị trường chứng khoán.
Ký hiệu môn loại: 332.632/L104G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039647
6/. TRẦN THỊ VÂN HOA. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội
và hội nhập quốc tế của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Vân Hoa (ch.b.), Nguyễn Trọng Hoài,
Đỗ Thị Đông.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 360tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về lịch sử ra đời của cách mạng công nghiệp 4.0; các xu hướng công nghệ,
tác động và chính sách ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0; những cơ hội, thách thức và yêu cầu
đặt ra của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; phân tích mức
độ sẵn sàng của Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0...
Ký hiệu môn loại: 338.09597/C102M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039649
Kho Mượn: MV.058468-58469
PHÁP LUẬT
1/. 16 án lệ và các biểu mẫu trong tố tụng hình sự - dân sự : Của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân
dân tối cao năm 2016 - 2018 / Vũ Duy Khang hệ thống. - H. : Đồng Đức, 2018. - 415tr. ; 28cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 16 án lệ và các biểu mẫu trong tố tụng hình sự - dân sự của Hội
đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao năm 2016 - 2018
Ký hiệu môn loại: 347.597/M558S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010307
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
1/. Người lính biên cương. - H. : Hồng Đức, 2018. - 295tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu bộ đội biên phòng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách
thực hiện nhiệm vụ quản lí, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quyết gia. Xây dựng nền biên phòng
toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của tổ quốc. Ghi tên mình ở những nơi
gian khó...
Ký hiệu môn loại: 355.0092/NG558L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039644
Kho Mượn: MV.058466-58467
Kho lưu động: LD.023354-23355
2/. SHRIKANT PARIKANT. Văn hóa chiến lược của Ấn Độ : Xây dựng chính sách an ninh quốc gia /
Shrikant Parikant ; Biên dịch, h.đ.: Nguyễn Thị Phương Thảo.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. 183tr. : Bảng ; 23cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Tên sách tiếng Anh: India's strategic culture. The making of national security policy
Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc
gia qua các thời kỳ lịch sử: Trước thời kỳ độc lập, trong thời kỳ độc lập, 1947-1991, 1991-nay. Minh giải
về an ninh nội bộ; vai trò của nhà nước và văn hoá chiến lược với chính sách an ninh quốc gia
Ký hiệu môn loại: 355.033554/V115H
Trang 30
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010301
Kho Mượn: MV.058490-58491
3/. TRUNG SỸ. Chuyện lính Tây Nam : Hồi ức / Trung Sỹ. - H. : Thanh niên, 2018. - 317tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về cuộc chiến hơn mười năm của những người lính Việt Nam trên đất
Campuchia cận cảnh, chân thực và sống động như Hồi Ức Lính Tây Nam.
Tóm tắt: Chia sẻ những thông tin cơ bản nhất về du học Ôxtrâylia: thông tin du học, hồ sơ
xét ĐKCB:
tuyển, chiKho
phí Đọc:
cần thiết,
cách chọn trường, ngành học, cách sắp xếp nhà ở và cuộc sống, quản
VN.039651
Số
lý ví Ký hiệu Kho
mônMượn:
loại: 355.0092/CH527L
MV.058476-58477
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. Đặc trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số cộng đồng
dân tộc thiểu số ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam / Nguyễn Song Tùng (ch.b.), Cao Thị Thanh Nga,
Nguyễn Công Thảo.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 243tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Địa lí nhân văn
Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý luận về sinh thái nhân văn và thích ứng với biến đổi khí hậu; đặc
trưng sinh thái nhân văn và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số vùng
Đông Bắc, cùng một số giải pháp phát huy các đặc trưng sinh thái nhân văn để thích ứng với biến đổi
khí hậu
Ký hiệu môn loại: 363.700095971/Đ113T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039641
Kho Mượn: MV.058478-58479
Kho lưu động: LD.023345-23346
2/. NGUYỄN THỊ NGA. Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
hoá ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Nga. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 202tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp về bảo vệ môi trường tự nhiên
trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 363.70009597/V121Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039648
Kho Mượn: MV.058472-58473
Kho lưu động: LD.023352-23353
3/. PHẠM THỊ OANH. Người bệnh ung thư đi tìm ý nghĩa cuộc sông / Phạm Thị Oanh. - In lần thứ 3 có
chỉnh sửa và bổ sung. - H. : Trẻ, 2018. - 131tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích tâm lý người bệnh từ đó giúp người bệnh đối diện và vượt qua nỗi
sợ bệnh ung thư, tìm được ý nghĩa cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 362.196994/NG558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039642
Kho Mượn: MV.058464-58465
Kho lưu động: LD.023347-23348
4/. TÔ LÂM. Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí
Minh / Tô Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng và kết cấu của tác phẩm Tư cách người
công an cách mệnh; những nội dung cơ bản, giá trị và sức sống bền vững của tác phẩm đối với quá
trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Những bài học rút ra qua tác phẩm
này Ký hiệu môn loại: 363.209597/C455A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039650
Kho Mượn: MV.058474-58475
Kho lưu động: LD.023356-23357
GIÁO DỤC
1/. VĨNH TRINH. Vậy là bạn muốn đến Úc? : ành cho những bạn muốn đến du học ở đất nước chuột
túi / B.s.: Vĩnh Trinh, Mỹ Dung ; Minh hoạ: Nho Huy.... - H. : Kim Đồng, 2018. - 109tr. : minh họa ;
20cm. - (Cổng du học)
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tiền, tìm hiểu đất nước phong tục, đời sống văn hoá, xã hội và giới trẻ... giúp các bạn sinh viên nhanh
chóng hoà nhập môi trường du học của đất nước chuột túi vô cùng xinh đẹp
Ký hiệu môn loại: 370.1160994/V126L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015777-15778
2/. CINDY TRẦN. Học tại Anh - Đi nhanh kẻo lỡ! : Dành cho các bạn muốn du học ở xứ sương mù /
B.s.: Cindy Trần, Đăng Thiên, Linh Phương ; Minh hoạ: Nho Huy.... - H. : Kim Đồng, 2018. - 94tr. : minh
họa ; 22cm. - (Cổng du học)
Tóm tắt: Chia sẻ những thông tin cơ bản về du học Anh: từ chọn trường, nộp đơn, phỏng vấn
lấy học bổng, xin visa cho đến bức tranh sống động về người Anh, phong cách Anh... giúp các bạn sinh
viên hiểu biết và hoà nhập nhanh nhất trên con đường du học ở nước Anh
Ký hiệu môn loại: 370.1160942/H419T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015781-15782
3/. Giáo dục phổ thông Miền nam (1954 - 1975) / Ngô Minh Oanh (ch.b.) , Hồ Sỹ Anh , Nguyễn Ngọc
Tài , Nguyễn Thị Phú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh, 2018. - 379tr. : Ảnh, bảng ; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về giáo dục miền Nam (1954-1975), chương trình giáo dục phổ
thông, giáo viên và quản lý trường học, công tác khảo thí và thanh tra trường học và một số nhận xét về
giáo dục phổ thông miền Nam và đề xuất đổi mới giáo dục hiện nay
Ký hiệu môn loại: 370.95977/GI108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010302
Kho Mượn: MV.058494-58495
4/. Hộ Chiếu Xanh. Hành trang của những công dân toàn cầu : Hành trình ra biển lớn. - H. : Thanh
niên, 2018. - 275tr. : ảnh màu ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết về nhiều chủ đề khác nhua liên quan đến du học và
những điều cần biết để chuẩn bị hành trang du học
Ký hiệu môn loại: 370.116/H450C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010306
5/. Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử / Nguyễn Thị Thu Huyền, Hồ Sỹ Lập, Trần Văn Quyến ...
b.s.. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 321tr. ; 23cm
Đtts ghi: Trung tâm Thông tin văn hóa các dân tộc
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 30 câu chuyện về 30 người thầy khác nhau từ xưa tới nay. Những câu
chuyện này là một lời tri ân sâu sắc, là sự tôn vinh vai trò của người thầy qua từng mốc thời gian khác
nhau
Ký hiệu môn loại: 371.100922597/NH556T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010305
Kho Mượn: MV.058492-58493
6/. PHONG PHƯƠNG. Xách va li đến xứ anh đào : Tất tần tật những gì bạn cần khi du học Nhật Bản /
B.s.: Phong Phương, An Nhiên ; Minh hoạ: Nho Huy.... - H. : Kim Đồng, 2018. - 121tr. : minh họa ;
22cm. - (Cổng du học)
Tóm tắt: Những chia sẻ vô cùng thú vị từ các bạn trẻ đang là du học sinh tại Nhật Bản về: thủ
tục du học, học phí, săn học bổng, thuê nhà, làm thêm, giải trí, mua sắm, sống tiết kiệm ở nước Nhật
Bản đều được giải đáp cẩn thận, giúp các bạn sinh viên trang bị các kỹ năng cần thiết để hoà nhập vào
môi trường mới
Ký hiệu môn loại: 370.1160952/X102V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015779-15780
7/. ROY, YVON. Kiên nhẫn và yêu thương : Làm sao để yêu thương vô điều kiện, dù đứa con mà tạo
hóa ban cho bạn có như thế nào đi nữa ... / Yvon Roy ; Nguyên Thảo biên dịch ; Lê Minh Khôi hiệu
đính. - Tp. Hồ Chí minh : Nxb.Hồ Chí Minh, 2018. - 159tr. : minh họa ; 26cm. - (Câu chuyện xúc động
về người cha và người con tự kỷ)
Tóm tắt: Làm sao để yêu thương vô điều kiện, dù đứa con mà tạo hóa ban cho bạn có như thế
nào đi nữa. Cuốn sách giới thiệu tới độc giả câu chuyện xúc động về người cha và người con tự kỷ
Ký hiệu môn loại: 371.94/K305N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015783-15784
Trang 32

- Thư mục thông báo sách mới
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031939-31940
8/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng I / B.s.:
Trần Thanh Hương, Nguyễn Lệ Thu, Phan Thị Lệ Dung.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017. 232tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục trung học cơ
sở trong xu thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở, kĩ năng quản lí
xung đột... Tóm tắt: Gồm những thông tin y khoa thường thức dành cho học sinh cấp Một được thể
hiện
dưới hình
thức
những
câu chuyện đơn giản, dễ hiểu những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ
Kho
Đọc:
VV.010293
Số ĐKCB:
trong cuộc sống
Ký
hiệu
môn
loại: 373.11/T103L
Kho Mượn: MV.058482-58483
9/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II / B.s.: Trần
Thanh Hương, Nguyễn Lệ Thu, Phan Thị Lệ Dung .... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2018. - 228tr. :
hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên tiểu học hạng II như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục tiểu học trong xu thế
đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học, kĩ năng quản lí xung đột...
Ký hiệu môn loại: 372.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010291
Kho Mượn: MV.058484-58485
10/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở hạng II /
B.s.: Trần Thị Thu Huyền, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Dương Văn Khoa.... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội,
2017. - 232tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục trung học cơ
sở trong xu thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên trung học cơ sở, kĩ năng quản lí
xung Ký
đột...
hiệu môn loại: 373.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010294
Kho Mượn: MV.058488-58489
11/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II / Trần Thị
Thu Huyền, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Quang Đức .... - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017. 224tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Thư mục cuối mỗi bài
Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề
nghiệp giáo viên mầm non hạng II như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục mầm non trong xu
thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non, kĩ năng quản lí xung đột...
Ký hiệu môn loại: 372.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010292
Kho Mượn: MV.058486-58487
12/. Vui khỏe mỗi ngày - Cuộc phiêu lưu trong tủ lạnh / Lời: Phương Trinh ; Tranh: Gia Hội. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 59tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những thông tin y khoa thường thức dành cho học sinh cấp Một được thể hiện
dưới hình thức những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trong cuộc
sống hàng ngày như: làm gì khi gặp trời mưa, cách chăm sóc đôi tai, cách giữ vệ sinh thân thể...
Ký hiệu môn loại: 372.37/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015746-15747
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031837-31838
13/. Vui khỏe mỗi ngày - Đi tìm kho báu / Lời: Phương Trinh ; Tranh: Gia Hội. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 59tr. : tranh màu ; 21cm
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hàng ngày như: làm gì khi gặp trời mưa, cách chăm sóc đôi tai, cách giữ vệ sinh thân thể...
Ký hiệu môn loại: 372.37/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015744-15745
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031835-31836
14/. Vui khỏe mỗi ngày - Nhà vô địch thật sự / Lời: Phương Trinh ; Tranh: Gia Hội. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 59tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những thông tin y khoa thường thức dành cho học sinh cấp Một được thể hiện
dưới hình thức những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trong cuộc
sống hàng ngày như: làm gì khi gặp trời mưa, cách chăm sóc đôi tai, cách giữ vệ sinh thân thể...
Ký hiệu môn loại: 372.37/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015748-15749
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031839-31840
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Bà chúa tuyết / Lesley Sims ; Nguyên tác: Hans Christian Andersen ; Minh họa: Alan Marks ; Võ
Hứa Vạn Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 63tr. : tranh màu ; 20cm. - (Truyện hay thế giới
cho thiếu nhi)
Tên sách tiếng Anh: The snow queen
Ký hiệu môn loại: 398.2/B100C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015758-15759
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031847-31848
2/. Chim lửa / Mairi Mackinnon ; Minh họa: Alida Massari ; Đoàn Phạm Thùy Trang dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 63tr. : tranh màu ; 20cm. - (Truyện hay thế giới dành cho thiếu nhi)
Ký hiệu môn loại: 398.20947/CH310L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015760-15761
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031849-31850
3/. Những mẫu chuyện hài hước về Nasreddin Hodja / Di Li biên dịch ; Minh hoạ: Nguyễn Toàn. - H. :
Văn học, 2018. - 127tr. : tranh màu ; 22cm
Ký hiệu môn loại: 398.209561/NH556M
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031875-31876
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. JACKSON,TOM. Vì sao mọi điều bạn biết đều sai / Tom Jackson ; Lê Hải dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 128tr. : ảnh ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn những tri thức về cuộc sống. Hãy sẵn sàng tìm hiểu vì
sao mọi điều bạn biết đều sai và nhân tiện khám phá thêm những điều tuy kì dị nhưng lại đúng...
Ký hiệu môn loại: 001/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015763-15764
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031965-31966
2/. Nhà khoa học trẻ: Cá mập voi vô hại = The harmless whale shark : Sách song ngữ Anh - Việt :
Truyện tranh khoa học dành cho trẻ em / Leong Sheng Ying, Tan Bee Lim, Chong Lap Hui, Yap Ming
Yan ; Trần Việt Hùng dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 80tr. ; 27cm. - (9 - 10 tuổi; T.4)
Tóm tắt: Trang bị cho các bạn nhỏ từ 6-8 tuổi những kỹ năng sống căn bản cũng như giải thích
cặn kẽ về cơ chế khoa học đằng sau đó thông qua những mẩu chuyện nhỏ thực tế dưới dạng tranh
sinh động; giúp các em hiểu về các chủ đề khoa học như Sự đa dạng, Các chu trình, Các hệ, Năng
lượng và Sự tương tác
Ký hiệu môn loại: 001/NH100K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015793-15794
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031949-31950
3/. Nhà khoa học trẻ: Khám phá rừng mưa = Touring the amazon rainforest : Sách song ngữ Anh Việt : Truyện tranh khoa học dành cho trẻ em / Loo Kok Hoo, Leong Sheng Ying, Tan Bee Lim, Chong
Lap Hui ; Nguyễn Việt Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 96tr. ; 27cm. - (13 - 14 tuổi; T.4)
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Tóm tắt: Trang bị cho các bạn nhỏ từ 6-8 tuổi những kỹ năng sống căn bản cũng như giải thích
cặn kẽ về cơ chế khoa học đằng sau đó thông qua những mẩu chuyện nhỏ thực tế dưới dạng tranh
sinh động; giúp các em hiểu về các chủ đề khoa học như Sự đa dạng, Các chu trình, Các hệ, Năng
lượng và Sự tương tác
Tóm tắt: Cuốn sách mang tới cho bạn bộ khung cơ bản để bạn nhìn nhận lại chính mình
và
tìm
ra
hiệu lưu
môn
loại: LDTN.015799-15800
001/NH100K
động:
Số ĐKCB:Ký Kho
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031955-31956
4/. Nhà khoa học trẻ: Khỉ mũi dài = Proboscis monkey : Sách song ngữ Anh - Việt : Truyện tranh khoa
học dành cho trẻ em / Leong Sheng Ying, Tan Bee Lim, Chong Lap Hui, Yap Ming Yan ; Nguyễn Việt
Linh dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 78tr. ; 27cm. - (6 - 8 tuổi; T.4)
Tóm tắt: Trang bị cho các bạn nhỏ từ 6-8 tuổi những kỹ năng sống căn bản cũng như giải thích
cặn kẽ về cơ chế khoa học đằng sau đó thông qua những mẩu chuyện nhỏ thực tế dưới dạng tranh
sinh động; giúp các em hiểu về các chủ đề khoa học như Sự đa dạng, Các chu trình, Các hệ, Năng
lượng và Sự tương tác
Ký hiệu môn loại: 001/NH100K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015797-15798
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031953-31954
5/. Nhà khoa học trẻ: Tôi muốn tắm = I want to bathe! : Sách song ngữ Anh - Việt : Truyện tranh khoa
học dành cho trẻ em / Loo Kok Hoo, Leong Sheng Ying, Tan Bee Lim... ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch. H. : Giáo dục, 2018. - 76tr. ; 27cm. - (11 - 12 tuổi; T.4)
Tóm tắt: Trang bị cho các bạn nhỏ từ 11-12 tuổi những kỹ năng sống căn bản cũng như giải
thích cặn kẽ về cơ chế khoa học đằng sau đó thông qua những mẩu chuyện nhỏ thực tế dưới dạng
tranh sinh động; giúp các em hiểu về các chủ đề khoa học như Sự đa dạng, Các chu trình, Các hệ,
Năng lượng và Sự tương tác
Ký hiệu môn loại: 001/NH100K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015795-15796
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031951-31952
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. KELLY, KEVIN. The Inevitable - Lầm chủ công nghệ làm chủ tương lai : Xu hướng 12 làm thay đổi
thế giới công nghệ / Kevin Kelly ; Khánh Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 474tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho độc giả cái nhìn mới mẻ hơn về một thế giới tương lai đầy
tiềm năng, và cho phép những ai có tầm nhìn sớm định hướng được con đường của mình, đi trước đón
đầu, tiến những bước vững chắc trên hành trình phát triển sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân.
Ký hiệu môn loại: 004.678/TH200I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039628
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. BOUCHER, FRANÇOIZE. Bật mí tất tần tật về tình yêu / Lời, minh họa: Françoize Boucher ; Phan
Hoàng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 112tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Ký hiệu môn loại: 152.41/B124M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015750-15751
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031691-31692
2/. Bộ đề minh họa luyện thi THPT Quốc gia 2018 : Giáo dục công dân / Nguyễn Đình Đông b.s.. - H.
: Dân trí, 2018. - 205tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các đề minh họa môn Giáo dục công dân để các em học sinh
làm quen trước kì thi THPT Quốc gia 2018 và có một kì thi thành công
Ký hiệu môn loại: 170/B450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010289
3/. BURKAN, TOLLY. Nghĩ đơn giản sống đơn thuần / Tolly Burkan ; Viết Dương dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 181tr. ; 21cm
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những mảnh ghép còn thiếu. Thay vì cứ cố gắng làm mọi việc đúng theo ý mình, tôi đã tìm ra chiến
lược để mọi thứ diễn ra theo cách của nó. Kết quả, tôi thấy mình khoẻ mạnh hơn, hạnh phúc và giàu có
hơn tôi tưởng tượng.
Ký hiệu môn loại: 153.42/NGH300Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039631
Kho Mượn: MV.058441-58442
Kho lưu động: LD.023321-23322
4/. CUDDY, AMY. Hiện hữu trong từng khoảnh khắc : 10 kỹ năng đương đầu với thử thách và làm chủ
chính mình / Amy Cuddy ; Ninh Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 340tr. ; 24cm
Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết đơn giản để giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi mỗi khi gặp áp
lực, và học được cách thăng hoa cả trong những thời khắc căng thẳng, sợ hãi, từ đó phát hiện ra cách
thức tiếp cận những thử thách lớn nhất của mình bằng sự tự tin, sẵn sàng đương đầu với thử thách và
làm chủ chính mình
Ký hiệu môn loại: 158.1/H305H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010290
Kho Mượn: MV.058455
5/. ĐẶNG HOÀNG GIANG. Điểm đến của cuộc đời : Đồng hành với người cận tử và những bài học
cho cuộc sống / Đặng Hoàng Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã
Nam, 2018. - 232tr. ; 21cm
Tóm tắt: Kể lại một hành trình không thể nào quên cùng những người cận tử; dấn thân vào một
thế giới của những bi kịch và tổn thất khổng lồ, của phẩm giá và lòng tự trọng trong hoàn cảnh khắc
nghiệt, của sự phản bội và sợ hãi, của tình yêu mãnh liệt và hy vọng khôn nguôi, tất cả những gì thuộc
về con người ở mức độ giữ dội nhất, từ đó rút ra những bài học khiến cuộc sống có ý nghĩa
Ký hiệu môn loại: 155.937/Đ304Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039571
Kho Mượn: MV.058315-58316
Kho lưu động: LD.023333-23334
6/. KOTARO HISUI. Hạnh phúc trong 3 giây : Dành cho những người muốn tận hưởng cuộc sống
một cách trọn vẹn / Kotaro Hisui ; Nhóm Sóc Xanh dịch. - H. : Văn học, 2018. - 151tr. ; 19cm
Tên sách tiếng Nhật: 3秒でみんなハッピーになる名言セラピー++
Tóm tắt: Tuyển tập những danh ngôn đặc sắc được rút ra từ những trải nghiệm thực tế giúp bạn
có được hạnh phúc, thành công trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023323-23324
7/. MAO LỘ. Tại sao chúng ta chia tay? : Thay đổi góc nhìn để yêu thêm lần nữa / Mao Lộ, Triệu Gia
Hòa ; Bảo Ly dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 230tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách "Tại sao chúng ta chia tay?" không chỉ là dành cho những người gặp đổ vỡ
trong tình yêu, mà còn dành cho cả những ai đang yêu, để mọi người có thể một lần nhìn lại, thay đổi
góc nhìn và yêu thêm lần nữa
Ký hiệu môn loại: 152.4/T103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039572
Kho Mượn: MV.058319-58320
Kho lưu động: LD.023329-23330
8/. MEGARA. Sói ăn thịt cừu : Cuộc đối đầu với bầy sói văn phòng / Megara. - H. : Thế giới, 2018. 221tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tìm hiểu 8 mẫu đồng nghiệp tai hại quanh bạn để hiểu tính cách họ một cách sâu
hơn, từ đó áp dụng cách ứng xử với từng loại người này như: Người bài trừ, người bất an, người độc tố,
người tự si, người la hét, người nói dối... Từ đó cho bạn một cái nhìn tỉnh táo, một ứng xử khôn ngoan,
trí thông minh nhạy bén và một kĩ năng hoàn thiện ngay nơi công sở
Ký hiệu môn loại: 158.26/S428Ă
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039629
Kho Mượn: MV.058449-58450
Kho lưu động: LD.023317-23318
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9/. NHI THIÊN. Những vết thương thanh xuân : Tâm lí học về những nỗi đau bần thần của tuổi trẻ /
Nhi Thiên. - H. : Thế giới, 2018. - 159tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách phơi bày những sự thực của thanh xuân mơ hồ, những nỗi đau, thương tổn
mà bất kì ai cũng phải trải qua,giải thích những nỗi đau thanh xuân dựa trên nền tảng tâm lí học, lời giải
đó cũng là giải pháp cho nó, cuộc sống từ đó là do chính bạn lựa chọn,cuốn sách sâu sắc, mạnh mẽ,
như một cái nhìn thông suốt nhất, lột bỏ những lớp vỏ của khổ đau.
Ký hiệu môn loại: 155.65/NH556V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039637
Kho Mượn: MV.058451-58452
10/. SHUNMYO MASUNO. Sống đơn giản cho mình thanh thản / Shunmyo Masuno ; Như Nữ dịch. H. : Lao động, 2018. - 197tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho bạn những lời khuyên giản dị, chân thành để trút bỏ bớt đi
những gánh nặng không cần thiết trong mọi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày, để khám phá ra một
tâm hồn phong phú trong con người mình.
Ký hiệu môn loại: 158/S455Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039630
Kho Mượn: MV.058443-58444
Kho lưu động: LD.023319-23320
11/. SHUSTER, STEVEN. Phá vỡ lối mòn tư duy / Steven schuster ; Lê Hồng Phương Hạ dịch. - H. :
Thế giới, 2018. - 195tr. : Minh họa ; 20cm
Tóm tắt: Phân tích 9 lối mòn tư duy thường gặp nhằm cải thiện các mối quan hệ cá nhân, giải
phóng nỗi sợ hãi, tiếp cận cuộc sống đa chiều, nhiều màu sắc và nhanh chóng tìm thấy lời giải cho các
vấn đề của chính mình
Ký hiệu môn loại: 158.1/PH100V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039634
Kho Mượn: MV.058439-58440
Kho lưu động: LD.023331-23332
12/. SMILEY, TAVIS. Đi lên từ thất bại : 20 bài học thành công từ thất bại / Tavis Smiley ; Trung Sơn
dịch. - H. : Thanh Hóa, 2018. - 270tr. ; 21cm
Nguyên tác: Fail up : 20 lessons on building success from failure
Tóm tắt: Thuật lại 20 bài học, kinh ngiệm đúc rút từ những thất bại trong cuộc sống của chính
tác giả, vượt qua những kho khăn để đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống của
chính mình
Ký hiệu môn loại: 153.9/Đ300L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039632
Kho Mượn: MV.058447-58448
Kho lưu động: LD.023327-23328
13/. TAKESHI FURUKAWA. Đừng để tương lai ghét bạn hiện tại / Takeshi Furukawa ; Huy Hoàng
dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 303tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp chúng ta luôn trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Hiện tại tươi đẹp sẽ
đem đến cho chúng ta những niềm hạnh phúc. Sự thất bại sẽ là trang bị giúp chúng ta mạnh mẽ hơn
tương lai. Còn những điều tồi tệ, thói quen xấu chính là bài học quý báu để chúng ta thay đổi và ghi
nhớ. Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039636
Kho Mượn: MV.058456-58457
14/. TRACY, BRIAN. Tìm điểm cân bằng trong cuộc sống : Xác định việc ưu tiên, đơn giản hóa cuộc
sống và gặt hái nhiều thành công / Brian Tracy, Chiristina Stein ; Vũ Khánh Linh dịch. - H. : Dân Trí,
2017. - 147tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn những gì thực sự quan trọng với chính bạn để bạn biết cách sắp
xếp cuộc sống xoay quanh những giá trị, niềm tin và mục tiêu ở tận sâu bên trong bạn
Ký hiệu môn loại: 158.1/T310Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039633
Kho Mượn: MV.058445-58446
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Kho lưu động: LD.023325-23326

Trang 38

